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Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 57 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van de Beeten, Van
den Berg, Bierman, BiermanBeukema toe Water, De BlécourtMaas, De Boer, Boorsma, Van
Bruchem, Castricum, Dees, Doesburg, Dölle, Dupuis, Van Eekelen,
Eversdijk, Van Gennip, Van Heukelum, Hofstede, Holdijk, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Kohnstamm,
Korthals Altes, Van der Lans, Van
Leeuwen, Lodders-Elfferich, Luijten,
Lycklama à Nijeholt, Meindertsma,
Pastoor, Pitstra, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Rosenthal, Ruers, Van
Schijndel, Schoondergang-Horikx,
Schuurman, Schuyer, Stekelenburg,
Stevens, Swenker, Tan, Terlouw,
Timmerman-Buck, Ter Veld, Veling,
De Vries, Walsma, Witteveen,
Woldring, De Wolff, Wolfson en
Zwerver,
en mevrouw Jorritsma-Lebbink,
vice-minister-president, minister van
Economische Zaken, en de heer
Cohen, staatssecretaris van Justitie.

zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.
(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het eind
van deze editie.)
Aan de orde is de behandeling van
de volgende voorstellen van de
commissie voor de Verzoekschriften:
- adres van R.H. te A. betreffende
kwijtschelding van of een betalingsregeling voor een belastingschuld
(EK 2000-2001, nr. XI);
- adres van W.R. Hofdom te Tiel
betreffende een betalingsregeling
voor aanslagen inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen (EK
2000-2001, nr. XII);
- adres van A.A. Klip-de Vries te
Rotterdam betreffende kwijtschelding
van een belastingschuld (EK
2000-2001, nr. XIII).

©

De voorzitter: Ik stel voor, conform
de voorstellen van de commissie te
besluiten.

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Aanpassing van Boek 7 van
het Burgerlijk Wetboek aan
richtlijn nr. 97/7/EG van het
Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 20
mei 1997 betreffende de
bescherming van de consument
bij op afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144) (26861);

Eerste Kamer

Diverse wetsvoorstellen

Van den Broek-Laman Trip, wegens
ziekte;
Van Thijn, wegens bezigheden
elders.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

- Goedkeuring van het op 17
juni 1999 te Genève tot stand
gekomen Verdrag betreffende
het verbod en de onmiddellijke
actie voor de uitbanning van de
ergste vormen van kinderarbeid
(Verdrag nr. 182 aangenomen
door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenentachtigste zitting) (27100, R1654);
- Wijziging van de
Huursubsidiewet en de
Huurprijzenwet woonruimte
(vervallen van het vervolgaanvraagformulier voor bepaalde
huurders) (27230);
- Wijziging van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten in
verband met de invoering van
het gebruik van het sociaalfiscaalnummer in die wet
alsmede enkele wijzigingen van
de Ziekenfondswet en enige
andere wetten (27253);
- Wijziging van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten in
verband met de invoering van de
mogelijkheid tot een vrijwillige
voortzetting van de bijzondere
ziektekostenverzekering
ingevolge die wet en van de Wet
financiering volksverzekeringen
in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ) (27448);
- Intrekking van de Wet
ambtelijke grondslagen Wuv en
Wubo (27453);
- Wijziging van de Wet
geluidhinder (technische
aanpassing) (27471).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
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