
Agenda* Maandag 26 november 2001
Dinsdag 27 november 2001

Opgesteld 21 november 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 26 november 2001 om 17.00 uur
Dinsdag 27 november 2001 om 10.00 uur

A. Stemming over de moties:

27 400, EK 107 (EK 2000–2001) Motie De Boer c.s. inzake het uitbrengen van een nota over externe
advisering aan de overheid

28 000, EK 124 (EK 2001–2002) Motie Timmerman-Buck c.s. inzake criminaliteitsbestrijding

B. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 629 Vaststelling van het Nederlandse muntstelsel in verband met de invoering van
de chartale euro (Muntwet 2002)
(blz. 5799) (93) (2000–2001)

27 682 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het uitwerken van
taalondersteuning en het vastleggen van de eisen om taalondersteuning van
allochtone leerlingen te geven
(blz. 6303–6322 (102) (2000–2001); 172) (4)

27 871 Wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen (invoering euro en procedure om
wijziging maximumprijs geregistreerd geneesmiddel te verzoeken)
(blz. 1417) (21)

27 888 Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Heerjansdam
en Zwijndrecht in verband met de samenvoeging van deze gemeenten
(blz. 1417) (21)

27 898 Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940–1945 en de
Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 ter voorkoming van het
optreden van negatieve inkomenseffecten als gevolg van de inwerkingtreding
per 1 januari 2001 van artikel 26 van de Overgangswet verzorgingshuizen
voor uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2000 in een verzorgingshuis
verbleven, alsmede tot wijziging van de Wet buitengewoon pensioen Indisch
verzet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 in
verband met het aanbrengen van enige aanpassingen van ondergeschikte
aard
(blz. 1133) (18)
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28 000 D Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2002
(blz. 709–743 (14); 886–935 (15); 972 (16)

28 054 Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Echt en
Susteren in verband met de samenvoeging van deze gemeenten en
toevoeging van de kern Nieuwstadt aan Sittard–Geleen
(blz. 1417) (21)

28 058 Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten in Zeeuws-
Vlaanderen in verband met de herindeling van deze gemeenten
(blz. 1417) (21)

II (gezamenlijke behandeling, eerste termijn Kamer):

27 588 Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met
betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
(wetgevingsoverleg nr. 29)
(blz. 5537–5616 (89); 5653–5680 (90); 5693–5727 (91); 5786–5798 (92);
5879–5881 (94); 6056) (96) (2000–2001)

27 665 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
(wetgevingsoverleg nr. 29)
(blz. 5537–5616 (89); 5653–5680 (90); 5693–5727 (91); 5786–5798 (92);
5879–5881 (94); 6056) (96) (2000–2001)

27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor
de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met
betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet
verbetering poortwachter)
(wetgevingsoverleg nr. 29)
(blz. 5537–5616 (89); 5653–5680 (90); 5693–5727 (91); 5786–5798 (92);
5878–5879 (94); 6056) (96) (2000–2001)

III (eerste termijn Kamer):

Europa-debat

Dinsdag 27 november 2001 (voortzetting):

I

27 588 Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met
betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

27 665 Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)

27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor
de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met
betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet
verbetering poortwachter)
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II

Europa-debat

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

26 675 Regeling van het conflictenrecht inzake de familierechtelijke betrekkingen uit
hoofde van afstamming (Wet conflictenrecht afstamming)

27 554 Wijziging van titel 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (regels verreken-
bedingen)
(blz. 1133) (18)

27 824 Aanpassing van de wetgeving aan de herziening van het procesrecht voor
burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg

27 878 Aanpassing van diverse wetten aan de modernisering van de rechterlijke
organisatie en de instelling van een bestuur bij de gerechten (Aanpassingswet
modernisering rechterlijke organisatie)

2. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Financiën:

27 882 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de
gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)

28 013 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-I – Arbeidsmarkt en
inkomensbeleid)

28 014 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-III – Natuur, milieu en
vervoer)

28 015 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-IV – Herziening
successie- en schenkingsrecht, BTW-maatregelen, artiesten- en sporters-
regeling, alsmede overige aanpassingen)

28 016 Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002-V –
Sociale zekerheidswetgeving)

28 018 Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet
identificatie bij financiële dienstverlening 1993 met het oog op het verplicht-
stellen van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke
transacties door handelaren in zaken van grote waarde

28 034 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-II – Economische
infrastructuur)
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