
Agenda* Dinsdag 16 oktober 2001

Opgesteld 10 oktober 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

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

Adres van A.E. de Boer te Rijswijk (Z.H.) betreffende kwijtschelding van een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. II)

Adres van J.W. Noordermeer te Ridderkerk betreffende het ambtshalve
verlenen van een belastingteruggave
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. III)

2. Dechargeverlening:

Aan de minister van Financiën in verband met de financiële verantwoording
over het jaar 2000 (27 700)

3. Stemmingen over:

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)

26 734, EK 31 Motie Pastoor c.s. inzake het alsnog opnemen in de uitwerkings-AmvB van
een bureninformatieplicht bij vergunningvrij bouwen

26 734, EK 31a Motie Meindertsma c.s. inzake gemeentelijke experimenten met het aanwijzen
van gebieden die bijzondere bescherming behoeven

4. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

26 929 Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet milieugevaarlijke stoffen en de
Wet bodembescherming (verbetering handhavingsbevoegdheden)
(blz. 6326–6329) (102) (2000–2001)

26 962 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie
rechterlijke ambtenaren in verband met de invoering van de functie van
officier enkelvoudige zittingen
(blz. 3639) (48) (2000–2001)
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27 643 Wijziging van artikel 10a van de Welzijnswet 1994
(blz. 6265–6268) (101) (2000–2001)

27 746 Wijziging van enkele belastingwetten (herstel van enige onjuistheden)
(blz. 6293) (102) (2000–2001)

27 832 Wijziging van de Wet privatisering ABP in verband met de wijziging van de
aanwijzingsvoorwaarden voor deelneming in het ABP
(blz. 6293) (102) (2000–2001)

27 892 (R 1693) Goedkeuring van de op 4 augustus 1995 te New York totstandgekomen
Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de
Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die
betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grens-
overschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden
(blz. 6293) (102) (2000–2001)

27 893 Wijziging van de Visserijwet 1963 (uitvoering Overeenkomst inzake grens-
overschrijdende visbestanden)
(blz. 6293) (102) (2000–2001)

II

27 254 Wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen
(blz. 4537–4552 (68); 4614–4615) (69) (2000–2001)

III

27 229 (R 1660) Goedkeuring van het op 2 maart 2000 te Oranjestad, Aruba, totstandgekomen
Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en
gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugs-
bestrijding vanuit de lucht (Trb. 2000, 34)
(blz. 5045–5101 (79); 5106) (80) (2000–2001)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

1. Om 14.00 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid:

27 224 Voorstel van wet van de leden Bussemaker en Van Dijke tot wijziging van de
Arbeidstijdenwet en het Burgerlijk Wetboek ter verruiming van zeggenschap
van werknemers over arbeidstijden
(blz. 6085–6111 (97); 6121–6144 (98); 6187–6208 (99); 6247) (100)
(2000–2001)

2. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

26 865 Voorstel van wet van het lid Van der Camp tot wijziging van de Gemeentewet
en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld
(blz. 3730–3756 (49); 3812–3829 (51); 5457–5481, 5483–5488 (87);
5862–5865 (93); 6055) (96) (2000–2001)
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