
Agenda* Maandag 10 december 2001
Dinsdag 11 december 2001
Woensdag 12 december 2001

Opgesteld 5 december 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 10 december 2001 om 17.00 uur
Dinsdag 11 december 2001 om 10.00 uur
Woensdag 12 december 2001 om 10.00 uur

Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

27 454 (R 1668) Goedkeuring van het op 9 december 1994 te New York totstandgekomen
Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel
(Trb. 1996, 62)
(blz. 1932–1939, 1947) (27)

27 748 Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 1348/2000 van de Raad van de
Europese Unie van 29 mei 2000 inzake de betekening en de kennisgeving in
de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of
in handelszaken (PbEG L 160/37) (Uitvoeringswet EG-betekeningsverorde-
ning)
(blz. 535–540 (11); 654) (13)

27 882 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de vervanging van de
gulden door de euro (Fiscale aanpassingswet euro)
(blz. 1701) (24)

27 258 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van
de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting
voor jeugdigen
(blz. 4300–4305 (61); 4354) (63) (2000–2001)

28 000 XIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002
(wetgevingsoverleg nr. 22)
(blz. 709–743 (14); 886–935 (15); 972) (16)

28 075 Aanpassing van de wetten in verband met de vervanging van de gulden door
de euro (Veegwet euro)
(blz. 1927) (27)
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27 880 Vervanging van de verwijzing naar Europese richtlijnen die zijn ingetrokken
door richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de
uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen (PbEG L 126) in
de Wet toezicht kredietwezen 1992 en in enkele andere wetten door een
verwijzing naar deze richtlijn
(blz. 1927) (27)

II

Algemene Financiële Beschouwingen

28 000 IXA Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2002
(blz. 485–515, 517–528 (11); 553–606 (12); 655) (13)

28 000 IXB Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002
(blz. 485–515, 517–528 (11); 553–606 (12); 655) (13)

III

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
(blz. 1589–1597 (23); 1734) (24)

IV

27 910 (R 1695) Wijziging van de Belastingregeling voor het Koninkrijk 1964 (belastingheffing
deelnemingsdividenden)
(blz. 1701) (24)

28 013* Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-I Arbeidsmarkt en
inkomensbeleid
(blz. 1551–1585 (22); 1597–1608, 1609–1622, 1657–1681 (23); 1727–1730)
(24)

28 014 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-III – Natuur, milieu en
vervoer)
(blz. 1551–1585 (22); 1597–1608, 1609–1622, 1657–1681 (23); 1727–1730)
(24)

28 015 Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-IV – Herziening
successie- en schenkingsrecht, BTW-maatregelen, artiesten- en sporters-
regeling, alsmede overige aanpassingen)
(blz. 1551–1585 (22); 1597–1608, 1609–1622, 1657–1681 (23); 1727–1730)
(24)

28 016* Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten (Belastingplan 2002-V –
Sociale zekerheidswetgeving)
(wetgevingsoverleg nr. 22)
(blz. 1551–1585 (22); 1597–1608, 1609–1622, 1657–1681 (23); 1731–1733)
(24)

* Mits de schriftelijke voorbereiding is voltooid.
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28 034* Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2002-II – Economische
infrastructuur
(blz. 1551–1585 (22); 1597–1608, 1609–1622, 1657–1681 (23); 1733) (24)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 10.30 uur door de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken,

voor Europese Samenwerkingsorganisaties, voor Defensie en voor de
bijzondere commissie voor de JBZ-Raad:

27 818 (R 1692) Goedkeuring van het op 26 februari 2001 te Nice totstandgekomen Verdrag
van Nice houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie,
de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige
bijbehorende akten, met Protocollen (Trb. 2001, 47)
(wetgevingsoverleg nr. 6)
(blz. 1862–1891 (26); 1945–1946) (27)

2. Om 11.00 uur door de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:

27 603 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de
luchthaven Schiphol
(wetgevingsoverleg nr. 40)
(blz. 743–760, 797–813 (14); 873–876 (15); 971) (16)

3. Om 11.30 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)

28 028 Uitvoering van het op 15 december 1997 te New York totstandgekomen
Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen (Trb. 1998, 84)
en het op 9 december 1994 te New York totstandgekomen Verdrag inzake de
veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel (Trb. 1996, 62)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 1932–1939, 1946) (27)

28 029 (R 1700) Goedkeuring van het op 15 december 1997 te New York totstandgekomen
Verdrag inzake de bestrijding van terroristische bomaanslagen (Trb. 1998, 84)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 1932–1939, 1946) (27)

28 030 (R 1701) Goedkeuring van het op 9 december 1999 te New York totstandgekomen
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme
(Trb. 2000, 12)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 1932–1939, 1946) (27)

28 031 Uitvoering van het op 9 december 1999 te New York totstandgekomen
Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme
(Trb. 2000, 12)
(wetgevingsoverleg nr. 14)
(blz. 1932–1939, 1946) (27)

* Mits de schriftelijke voorbereiding is voltooid.
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