
Agenda* Dinsdag 9 juli 2002

Opgesteld 4 juli 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Om 13.30 uur

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

Adres van J. de Niet te Vriezenveen betreffende kwijtschelding van een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. XIII)

Adres van C.J. Schols te Rotterdam betreffende kwijtschelding van een
belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2001–2002, nr. XIV)

2. Stemming over:

27 289 EK nr. 239f Motie-Hessing c.s. inzake de inwerkingtreding van de paragraaf met
betrekking tot de observatiemachtiging

27 289 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
(voorwaardelijke machtiging en observatiemachtiging)

3. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen
(inclusief eventuele stemmingen):

I

27 587 Aanpassing van de Advocatenwet aan richtlijn 98/5/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 ter
vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van
advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is
verworven (Implementatie vestigingsrichtlijn advocaten)

27 874 Wijziging van de Opiumwet
(wetgevingsoverleg nr. 9)
(blz. 4490–4491) (67)

28 063 Wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid
(blz. 4288–4298 (63); 4378–4379) (65)

27 842** Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en
meldpunten kindermishandeling
(blz. 3892–3923 (57); 4207 (62)
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27 896** Wijziging van belastingwetten in verband met dividendstripping en het
verlenen van optierechten aan werknemers
(blz. 1701–1702, 1735 (24); 4185) (62)

28 246** Aanpassing van het bij koninklijke boodschap van 30 augustus 2001
ingediende voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten in verband met
dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers (27896)
in verband met samenloop met inmiddels tot stand gekomen wetgeving
(blz. 4185) (62)

II (voortzetting behandeling):

27 745 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)
(blz. 4378) (65)

III

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)

IV

27 039 Wijziging van artikel 45 van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van
regels ten aanzien van het vermogen van de regio’s
(blz. 3761–3772 (50); 3844) (52)

V

27 849 Vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk
(Comptabiliteitswet 2001) (wetgevingsoverleg nr. 22)
(blz. 4690–4691 (72); 4835) (73)

VI (voortzetting gezamenlijke behandeling):

23 982 Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)
(blz. 3997–4014, 4050–4068 (27); 4286–4295 (30); 4383–4384) (31)
(1997–1998)

26 998 Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van het Voorstel van wet van
het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd
hout)
(blz. 6476–6491 (100); 6589–6590) (102) (1999–2000)
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