
Agenda* Dinsdag 24 april 2001

Opgesteld 18 april 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

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

Verslag over het adres van J.J.M. Visscher te Zandvoort betreffende
kwijtschelding van een aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzeke-
ringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XIX)

Verslag over het adres van M.J. Brand te Harderwijk betreffende een
betalingsregeling voor een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XX)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 506 Goedkeuring van de op 17 november 1997 te Rome tot stand gekomen
wijziging van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten
(Trb. 2000, 31)
(blz. 3775) (51) (2000–2001)

27 175 Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese
eenhedenrichtlijn
(blz. 4243) (60) (2000–2001)

II

27 400 VIII
(Onderwijs + WHO) Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001
(wetgevingsoverleg nr. 43)
(blz. 1704–1756 (22); 1819–1857 (23); 1872–1904 (24); 1996–1997) (25)
(2000–2001)

III

27 414 Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoet-
koming onderwijsbijdrage en schoolkosten)
(blz. 3063–3098 (38); 3361–3365 (43); 3549–3551) (46) (2000–2001)
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IV

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)
(wetgevingsoverleg nr. 15)
(blz. 2223–2224) (27) (2000–2001)

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

26 734 Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van enerzijds de evaluatie van
die wet en anderzijds het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)
(blz. 3868–3890 (52); 3917–3930, 3936–3952 (53); 4016–4018) (55)
(2000–2001)

2. Om 10.45 uur door de vaste commissie voor Justitie:

27 573 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften teneinde
een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaam-
heden in het kader van de tenuitvoerlegging
(blz. 4307) (62) (2000–2001)
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