
Agenda* Maandag 9 en dinsdag 10 december 2002

Opgesteld 5 december 2002

A. OPENBARE BEHANDELING Maandag 9 december 2002 om 19.00 uur

Dinsdag 10 december 2002 om 10.00 uur

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

Adres van H. Borgman te Kudelstaart betreffende de wet arbeidsongeschikt-
heidsverzekering zelfstandigen
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. VI)

Adres van N. Ramkhelawan te Rotterdam betreffende een betalingsregeling
voor een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. VII)

Adres van C. Klomp te Spijkenisse betreffende kwijtschelding van dan wel
een betalingsregeling voor een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. VIII)

Adres van R.P. van der Sanden te Ermelo betreffende kwijtschelding van dan
wel een betalingsregeling voor een belastingaanslag
(Gedrukt stuk Eerste Kamer, 2002–2003, nr. IX)

2. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen:

I

28 600 IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2003
(wetgevingsoverleg nr. 4)
(blz. 685–725 (13); 762–804 (14); 1173–1174) (19)

28 600 IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2003
(wetgevingsoverleg nr. 4)
(blz. 685–725 (13); 762–804 (14); 1173) (19)

28 600 G Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2003
(wetgevingsoverleg nr. 4)
(blz. 685–725 (13); 762–804 (14);1174) (19)
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28 468 Wijziging van de Wet wederzijdse bijstand bij de invordering van enkele
EEG-heffingen, de omzetbelasting en de accijnzen

28 497 Wijziging van de financiële toezichtwetten ter uitvoering van richtlijnen nr.
2000/12/EG en nr. 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 7 november 2000 met betrekking tot de uitwisseling
van informatie met derde landen (PbEG L 290)

28 487 Wijziging van belastingwetten c.a. (Vervolgwijzigingen in samenhang met de
Belastingherziening 2001)
(wetgevingsoverleg nr. 7)

28 488 Enige wijzigingen van de Successiewet 1956

II (gezamenlijke behandeling)

28 607 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)
(wetgevingsoverleg nr. 58)
(blz. 1300–1327 (20); 1360–1367) (21)

28 608 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II – overig
fiscaal pakket)
(wetgevingsoverleg nr. 58)
(blz. 1300–1327 (20); 1360–1367) (21)

28 712* Wijziging Belastingplan 2003 Deel I

III

28 259 Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met
Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)
(blz. 309–343 (6); 450–456) (8); 531) (10)

IV

26 854 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 c.a. (herziening
regime fiscale eenheid)
(blz. 359) (9) (2001–2002)

V

28 159 Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met
betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers
(Wet instroomcijfers WAO)
(blz. 4438–4446 (66); 4492) (67) (2001–2002)

VI

28 430 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing laten
van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de periode van
1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die niet
verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet
(blz. 5444) (91) (2001–2002)

* Mits aangenomen door de Tweede Kamer.
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B. VOORBEREIDEND ONDERZOEK
van het volgende wetsvoorstel: Om 11.30 uur door de vaste commissie voor Justitie:

28 072 Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband
met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit
celmateriaal
(blz. 5609–5621 (95); 5769–5787) (98) (2001–2002); (375) (7)
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