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Opgesteld 14 februari 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 10.00 uur

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

Adres van A. Kovaltchouk te Apeldoorn betreffende het handelen van de
douane
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. IX)

Adres van C.J. Hubbard te Doorwerth betreffende een belastingteruggave
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. X)

Adres van K.S.M. Kool te Delft betreffende een betalingsregeling voor een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. XI)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I (exclusief NAVO):

28 000 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2002
(wetgevingsoverleg nr. 34)
(blz. 1001–1033 (16); 1051–1074 (17); 1139–1155, 1157–1210 (18);
1244–1245 (19)

II (voortzetting behandeling):

24 549 Voorstel van wet van de leden Van Heemst en O.P.G. Vos tot wijziging van de
Woningwet en enige andere wetten in verband met maatregelen na sluiting
van woningen, woonketen, woonwagens en andere gebouwen, alsmede de bij
die ruimten behorende erven ten gevolg van verstoring van de openbare orde
of overtreding van artikel 2 of 3 van de Opiumwet (Wet Victor)
(blz. 3051–3062 (38); 3137–3145 (39); 3194–3195 (40) (2000–2001)

B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van de volgende wetsvoorstellen: 1. Om 11.45 uur door de vaste commissie voor Sociale Zaken en

Werkgelegenheid:

27 895 Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten,
houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de
export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het buitenland
(blz. 2702–2708 (36); 2759) (37)
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2. Om 15.00 uur door de vaste commissie voor Justitie:

28 201 Tijdelijke wet voor de penitentiaire noodcapaciteit ten behoeve van drugs-
koeriers (Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers)

28 202 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Penitentiaire beginselenwet
en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het verblijf van
in bewaring gestelde verdachten alsmede arrestanten in een politiecel (verblijf
in politiecellen)
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