
Agenda* Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 december
2000

Opgesteld 6 december 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 11 december 2000 om 17.00 uur
Dinsdag 12 december 2000 om 10.00 uur
Woensdag 13 december 2000 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 468 (R 1637)** Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen Overeen-
komst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële belangen van
de Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27 september
1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3
van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst
aangaande de bescherming van financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te Brussel
totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging,
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de
Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van het op 17 december
1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping
van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties
(Trb. 1998, 54) (Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding
van fraude en corruptie)
(blz. 6098) (93) (1999–2000)

26 469** Herziening van een aantal strafbepalingen betreffende ambtsmisdrijven in het
Wetboek van Strafrecht alsmede aanpassing van enkele bepalingen van het
Wetboek van Strafrecht, van artikel 51a van de Uitleveringswet en van de
artikelen 67 en 67a van het Wetboek van Strafvordering in verband met de
goedkeuring en uitvoering van enkele verdragen inzake de bestrijding van
fraude en corruptie (herziening corruptie-wetgeving)
(blz. 6098) (93) (1999–2000)

26 686 Vaststelling van een kader voor de vereenvoudiging en de vernieuwing van
het militaire pensioenstelsel (Kaderwet militaire pensioenen)
(blz. 1871–1872) (24)

26 687 Wijziging van de Algemene militaire pensioenwet (doorvertaling akkoord
nabestaandenpensioen overheidspersoneel en enige andere wijzigingen)
(blz. 1871–1872) (24)
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26 705 Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde daarin een
opvanginstrument voor levensverzekeraars op te nemen
(blz. 1871–1872) (24)

26 862 Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het
tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van
enige andere wetten
(blz. 1287)

26 871 Tijdelijke instelling van de Raad voor strafrechtstoepassing en jeugd-
bescherming (Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en
jeugdbescherming)
(blz. 1587) (21)

26 890 Goedkeuring van de op 6 juni 1995 te Boekarest tot stand gekomen
Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk der Nederlanden, het
Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de
Regering van Roemenië, anderzijds, betreffende de overname van onregel-
matig binnengekomen of verblijvende personen, met Aanhangsels (Trb. 1995,
155)

26 943 Wijziging van enige wetten teneinde de aanspraak jegens bestuursorganen op
verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen afhankelijk te maken van het in
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens opgenomen gegeven
omtrent het adres van een ingezetene
(blz. 1871/1872) (24)

26 947 Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (arbeidsvoor-
waarden sector Rechterlijke Macht 1997/99)
(blz. 1587) (21)

26 996 Wijziging van de Kernenergiewet (revisie, melding en verantwoordelijkheids-
verdeling)
(blz. 1871–1872) (24)

27 014 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met
de stichtings- en opheffingsnormen van afdelingen en scholen voor voorbe-
reidend beroepsonderwijs en wijziging van de Wet tegemoetkoming studie-
kosten in verband met kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en
moeilijk lerende kinderen
(blz. 1872) (24)

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)

27 038 Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de
instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen
(Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)
(blz. 1872) (24)

27 049 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verevening pensioen-
rechten bij scheiding
(blz. 1587) (21)

27 072 Wijziging van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen in verband met
de ontkoppeling van de taken in het kader van de geneeskundige hulpver-
lening bij rampen en zware ongevallen en de functie van de directeur van de
gemeentelijke gezondheidsdienst
(blz. 1871–1872) (24)
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27 091 Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 (Technische verbeteringen
en aanpassingen)
(blz. 1871–1872) (24)

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)
(wetgevingsoverleg nr. 7)
(blz. 1411) (19)

27 095* Wijziging van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de
Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) in verband met de verhoging van de
kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal
andere wetten
(blz. 847–849 (12); 864) (13)

27 246* Wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de onroerende-
zaakbelastingen

27 249 Wijziging van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de
geldigheidstermijn van nationale typegoedkeuringen van twee- en driewielige
motorrijtuigen
(blz. 1872) (24)

27 251 Wijziging van een aantal wetten in verband met de naamswijziging van de
Verzekeringskamer, alsmede wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf
1993 teneinde op enkele punten de verhouding van de Ministers van
Financiën en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de Pensioen- &
Verzekeringskamer nader te regelen
(blz. 1287) (18)

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)

27 400 I Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 2001
(blz. 539–571, 573–593 (9); 643) (10)

27 400 III Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001
(blz. 539–571, 573–593 (9); 643) (10)

II

Algemene Financiële Beschouwingen

27 400 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2001
(blz. 483–531 (8); 642) (10)
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27 400 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001
(blz. 483–531 (8); 642) (10)

III (gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen):

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)

27 184 Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001
(blz. 2226–2227) (27)

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)

27 415 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Tariefwet 2001)
(wetgevingsoverleg nr. 8)
(blz. 2229–2232) (27)

27 431 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001)
(wetgevingsoverleg nr. 8)
(blz. 2227–2229) (27)

27 466 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet
inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten c.a. (Veegwet Wet
inkomstenbelasting 2001)
(blz. 2075–2099, 2101–2107, 2139–2159 (26); 2169–2182, 2183–2196, 2229
(27)

IV

26 841 Wijziging van de Mediawet en van het Wetboek van Strafrecht, alsmede
intrekking van de Wet op de filmvertoningen
(blz. 5649–5683) (88) (1999–2000)

V

26 906 Nieuwe bepalingen inzake het financieringsbeleid van openbare lichamen
(Wet financiering decentrale overheden)
(blz. 6250–6278 (96); 6291–6292) (97) (1999–2000)

VI

26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de
Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet
(strafrechtelijke opvang verslaafden)
(blz. 4268–4286 (61); 4500–4515, 4520–4539 (65); 4557–4558) (67)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 10.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

26 990 (R 1647) Goedkeuring van het op 6 november 1997 te Straatsburg totstandgekomen
Europees Verdrag inzake nationaliteit, en voornemen tot opzegging van de op
13 september 1973 te Bern totstandgekomen Overeenkomst inzake beperking
van het aantal gevallen van staatloosheid
(blz. 1663–1669 (21); 1700 (22)
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