
Agenda* Maandag 9 juli 2001
Dinsdag 10 juli 2001

Opgesteld 4 juli 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag om 19.00 uur
Dinsdag om 10.00 uur

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

Adres van J. K. te H. betreffende gedeeltelijke kwijtschelding van een
belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XXI)

Adres van A. Hardy te Geleen betreffende een betalingsregeling voor een
aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XXII)

Adres van R. Mank te Hellevoetsluis betreffende de vermindering van een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XXIII)

Adres van P. W. Kramer te Dieren betreffende kwijtschelding van dan wel een
betalingsregeling voor aanslagen in de inkomstenbelasting/premie volksverze-
keringen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XXIV)

Adres van W. B. Brederoo te Almere betreffende een betalingsregeling voor
een belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XXV)

Adres van P. B. Mulder en W. Mulder-van der Warf te Glimmen betreffende
het handelen van de belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2000–2001, nr. XXVI)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen: (inclusief eventuele
stemmingen)

I

27 663 Samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
(blz. 5648) (90)
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27 692 Het stellen van nadere regels in verband met de introductie van een
toeslagregeling ter compensatie van het gemis aan overhevelingstoeslag per
1 januari 2001 ten aanzien van de Toeslagwet Indonesische pensioenen 1956
en enkele andere overzeese pensioenwetten alsmede het actualiseren van
die wetten in verband met de inwerkingtreding van de Algemene
nabestaandenwet
(blz. 5648) (90)

27 607 Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de
mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal gebruik
van frequentieruimte te waarborgen
(blz. 4880–4887 (74); 4964) (77)

27 683 Wijziging van enkele artikelen van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 12) in
verband met de herziening van de EMAS-verordening
(blz. 5457) (87)

II

27 598 Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving
(blz. 4985–5043 (78); 5105) (80)

III

27 586 Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van uitkerings-
tijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van artikel 3,
eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van de
overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de ziekenfonds-
verzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie voor personen
jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet)
(blz. 4965–4979 (77); 5239–5240 (82); 5260–5261) (83)

IV (afronding debat):

25 444 Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een
aanpassing van de procedure tot benoeming van de burgemeester en de
commissaris van de Koning
(blz. 6495–6535 (101); 6571–6588, 6590–6612 (102) (1999–2000) (178–179)
(4) (2000–2001)

V

27 589 Samenvoeging van de gemeenten Dodewaard, Echteld en Kesteren
(blz. 5305–5319 (84); 5380) (85)

Aan het einde van de vergadering stemmingen over:

27 033 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum
(blz. 3207–3252 (40); 3278–3300 (41); 3404–3440 (44); 3551–3552) (46)

27 034 Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke
referendumwet)
(blz. 3207–3252 (40); 3278–3300 (41); 3404–3440 (44); 3552–3555) (46)
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

27 469 Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van
29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van ondernemingen of vestigingen
(blz. 4282–4289 (61); 4878–4880 (74); 4963–4964) (77)

26 822 Invoering Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk Wetboek,
derde gedeelte (Overgangsrecht)
(blz. 4985) (78)
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