
Agenda* Maandag 17 december 2001
Dinsdag 18 december 2001

Opgesteld 12 december 2001

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 17 december 2001 om 19.30 uur
Dinsdag 18 december 2001 om 10.00 uur

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

Adres van H. W. Nijman te Borculo betreffende een betalingsregeling voor
een belastingschuld
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. IV)

Adres van W.J.A.I.P. Yap-Ong te Leiderdorp betreffende het handelen van de
belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. V)

Adres van R.J.M. Dumoulin te Utrecht betreffende het handelen van de
belastingdienst
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. VI)

Adres van A.J. Wildschut te Lelystad betreffende een betalingsregeling voor
een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. VII)

Adres van C. Kreuning te Weesp betreffende kwijtschelding van een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. VIII)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

(inclusief eventuele stemmingen op 18 december 2001 aan het einde van de
middagvergadering)

I

27 547 Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet
inzake verbetering van de afstemming op de Algemene wet bestuursrecht en
enige andere verbeteringen
(blz. 4452) (65) (2000–2001)

27 673 Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur van de stemming
van zeven uur dertig ’s ochtends tot negen uur ’s avonds alsmede regeling
van diverse andere onderwerpen
(blz. 1110–1130 (17); 1726–1727) (24)
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27 869 Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Wet op het
consumentenkrediet teneinde de reikwijdte van de bepalingen inzake de
informatieverstrekking aan het publiek uit te breiden
(blz. 1927) (27)

27 875 Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en
vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet
militaire pensioenen)
(blz. 2165) (30)

27 886 Wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte
binnenvaart, alsmede enkele andere regelingen teneinde te voorzien in een
wettelijke basis voor een aantal uitvoeringsregelingen van verdragen
(blz. 2165) (30)

28 097 Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Oss en
Ravenstein in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

II (gezamenlijke behandeling):

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)

III

27 686 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en
enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheids-
verklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-
ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen
(blz. 215–221 (6); 392–400 (9); 821–822, 850–851) (15)

27 897 Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)
(wetgevingsoverleg nr. 11) (blz. 1945) (27)

27 549 Regels met betrekking tot de positionering van de reïntegratiediensten van de
Arbeidsvoorzieningsorganisatie (Wet verzelfstandiging reïntegratiediensten
Arbeidsvoorzieningsorganisatie)
(blz. 1847–1861 (26); 1949) (27)

* Mits de schriftelijke voorbereiding is voltooid.
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IV

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)

V

EK 237c Notitie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over artikel 91, derde
lid Grondwet

VI (gezamenlijke behandeling):

27 507 Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen met
betrekking tot de ordening en modernisering van voorzieningen
(blz. 1131–1132 (17); 1246) (19)

27 827 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer alsmede een regeling voor diverse politieke
ambtsdragers met betrekking tot geheven Waz-premie (aanpassing onkosten-
vergoedingen en compensatie Waz-premie)
(blz. 1131–1132 (17); 1246) (19)

VII

27 784 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (afschaffing
vrijstelling enkele overheidsbedrijven en voorkoming incidentele voor- en
nadelen)
(blz. 1939–1943, 1947) (27)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen:

1. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en
de Hoge Colleges van Staat:

26 883 Regels inzake de bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur met betrekking tot beschikkingen of overheidsopdrachten (Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)
(wetgevingsoverleg nr. 44) (blz. 606–633 (12); 846–849) (15)

2. Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport:

27 423 Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s
(Embryowet)
(blz. 238–287 (7); 332–358 (8); 359–378, 382–392 (9); 428–429) (10)

* Mits de schriftelijke voorbereiding is voltooid.
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