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Eerste Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

Agenda*

Dinsdag 6 februari 2001

Opgesteld 31 januari 2001
A. OPENBARE BEHANDELING

Om 13.30 uur
Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:
I

26 948

Wijziging van de In- en uitvoerwet en de Wet wapens en munitie (wederuitvoer van strategische goederen)
(blz. 196–206 (4); 2726–2731 (32); 2815) (34)

27 036

Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling in verband met de opheffing
van de kantongerechten Zevenbergen en Zuidbroek
(blz. 2992–2993) (36)

27 221

Wijziging van deAbw, de IOAW en de IOAZ in verband met het verruimen van
de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten
behoeve van deelnemers aan sociale-activeringsactiviteiten
(blz. 2780–2787 (33); 2818) (34)
II

26 161

Uitbreiding van de Wet milieubeheer (retributies milieugevaarlijke stoffen)
(blz. 3476–3493 (54); 3588) (57) (1998–1999)
III

27 400 XIII

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001
(blz. 2390–2424 (28); 2476–2527 (29); 2652) (31)

27 400 D

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001
(blz. 2987) (36)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:
26 974

1. Om 14.15 uur door de vaste commissie voor Financiën:
Wijziging van enkele artikelen van de Comptabiliteitswet houdende onder
andere de verdere invoering van het baten-lastenstelsel als begrotingsstelsel
bij het Rijk en de invoering van een interne begrotingsreserve (Zevende
wijziging van de Comptabiliteitswet)
(blz. 2733) (33)

* Achter de titels zijn de bladzijden van de
Handelingen van de Tweede Kamer vermeld.
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2. Om 14.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:
26 824

Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk
Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden
(blz. 2946–2954, 2956–2964, 2997) (36)

27 084

Wijziging van de titels 6 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (rechten
en plichten echtgenoten en geregistreerde partners)
(wetgevingsoverleg nr. 10)
(blz. 2721–2726 (32); 2815) (32)
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