
Agenda* Maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 december
2000

Opgesteld 13 december 2000

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 18 december 2000 om 18.00 uur
Dinsdag 19 december 2000 om 10.00 uur
Woensdag 20 december 2000 om 10.00 uur

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

Adres van R H. te A. betreffende kwijtschelding van of een betalingsregeling
voor een belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XI)

Adres van W.R. Hofdom te Tiel betreffende een betalingsregeling voor
aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XII)

Adres van A. A. Klip-de Vries te Rotterdam betreffende kwijtschelding van een
belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XIII)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 861 Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei
1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten
overeenkomsten (PbEG L 144)
(blz. 2545) (30)

27 100 (R1654) Goedkeuring van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen Verdrag
betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning van de
ergste vormen van kinderarbeid (Verdrag nr. 182 aangenomen door de
Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenentachtigste zitting)
(blz. 2545) (30)

27 230 Wijziging van de Huursubsidiewet en de Huurprijzenwet woonruimte (vervallen
van het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde huurders)
(blz. 2169) (27)

27 253 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de
invoering van het gebruik van het sociaal-fiscaalnummer in die wet alsmede
enkele wijzigingen van de Ziekenfondswet en enige andere wetten
(blz. 2169) (27)
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27 448 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de
invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere
ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering
volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ)
(blz. 2169) (27)

27 453 Intrekking van de Wet ambtelijke grondslagen Wuv en Wubo

27 471* Wijziging van de Wet geluidhinder (technische aanpassing)

II (gezamenlijke behandeling, inclusief eventuele stemmingen):

25 891 (R 1609) Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de
verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap
(blz. 3627–3649 (50); 3663–3693, 3695–3699 (51); 3712–3713 (52); 3898
(54); 3915–3916) (55) (1999-2000)

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)

III (gezamenlijke behandeling, inclusief eventuele stemmingen):

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) (100)

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)

IV (inclusief eventuele stemmingen):

27 250 Regels met betrekking tot het beëindigen van de overeenkomst van
samenwerking van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouder-
schap van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet
(Overgangswet elektriciteitsproductiesector)
(blz. 2224–2226) (27)

V (inclusief eventuele stemmingen):

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

VI (inclusief eventuele stemmingen):

27 073 Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
(Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200.)
(blz. 235-251 (5); 373-374) (7)

VII (inclusief eventuele stemmingen):

26 711 Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet en enige andere wetten
(recht van keuze voor ouderdomspensioen in plaats van nabestaanden-
pensioen en gelijke behandeling van mannen en vrouwen)
(blz. 5805–5806) (90) (1999-2000)

* Mits goedgekeurd door het College van
Senioren.
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VIII (inclusief eventuele stemmingen):

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

Dinsdag 19 december 2000

a. Stemming over de gewijzigde motie-Rensema c.s. inzake

het tarief over de waardestijging van onroerende zaken
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. 132d)

b. Stemming over het wetsvoorstel:

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)
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