22ste vergadering

Dinsdag 13 maart 2001
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Korthals Altes
Tegenwoordig zijn 73 leden, te
weten:
Baarda, De Beer, Van de Beeten,
Bemelmans-Videc, Van den Berg,
Bierman, Bierman-Beukema toe
Water, De Blécourt-Maas, De Boer,
Boorsma, Braks, Van den BroekLaman Trip, Van Bruchem, Castricum, Dees, Dölle, Dupuis, Van
Eekelen, Eversdijk, Van Gennip,
Ginjaar, Hessing, Van Heukelum,
Hofstede, Holdijk, Van den Hul-Omta,
Jaarsma, De Jager, Jurgens, Ketting,
Kneppers-Heijnert, Kohnstamm,
Korthals Altes, Van der Lans,
Lemstra, Van der Linden, LoddersElfferich, Luijten, Lycklama à
Nijeholt, Meindertsma, Pastoor,
Pitstra, Platvoet, Le Poole, Rabbinge,
Rensema, Roscam Abbing-Bos,
Rosenthal, Ruers, Van Schijndel,
Schoondergang-Horikx, Schuurman,
Schuyer, Stekelenburg, Stevens,
Swenker, Tan, Terlouw, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Varekamp, Ter
Veld, Veling, De Vries, Van Vugt,
Walsma, Werner, Witteveen,
Woldring, De Wolff, Wolfson,
Wöltgens en Zwerver,

de Eerste en van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal houdende
aanwijzing van de heer M.J.M.
Verhagen tot plaatsvervangend lid
van de NAVO Parlementaire
Assemblee.
Deze beschikking ligt op de griffie
ter inzage. Ik stel voor, de beschikking voor kennisgeving aan te
nemen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: De overige ingekomen stukken staan op een lijst, die in
de 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.)

De voorzitter: Ingekomen is een
beschikking van de voorzitters van

Aan de orde is de behandeling van
de volgende voorstellen van de
commissie voor de Verzoekschriften:
- adres van A.F. Emaus te Deventer
betreffende een betalingsregeling
voor dan wel kwijtschelding van een
aanslag in de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen (EK
2000-2001, nr. XV);
- adres van F.P.J.A. Karremans te
Zoetermeer betreffende een
betalingsregeling voor een belastingaanslag (EK 2000-2001, nr. XVI);
- adres van A.E. de Boer te Rijswijk
betreffende kwijtschelding van een
aanslag in de inkomstenbelasting/
premie volksverzekeringen (EK
2000-2001, nr. XVII);
- adres van M.H. Pinas te Almere
betreffende een betalingsregeling

Eerste Kamer

Rusttijd handel en kantoren

en de heer Vermeend, minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede, dat is ingekomen bericht van
verhindering van het lid:
Van Leeuwen, wegens ziekte.
Dit bericht wordt voor kennisgeving
aangenomen.

voor een belastingaanslag (EK
2000-2001, nr. XVIII).
De voorzitter: Ik stel voor, conform
de voorstellen van de commissie te
besluiten.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Kieswet
houdende verschuiving van de
Tweede-Kamerverkiezing ingeval
deze in hetzelfde jaar valt als de
raads- of statenverkiezing
(27009);
- Goedkeuring van de op 11
oktober 1999 te Pretoria
totstandgekomen Overeenkomst
inzake handel, ontwikkeling en
samenwerking tussen de
Europese Gemeenschap en haar
lidstaten, enerzijds, en de
Republiek Zuid-Afrika, anderzijds
(Trb. 2000, 45) (27154);
- Wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de
instelling van de Commissie van
advies inzake de waterstaatswetgeving (27492).
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.
Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van het
op 26 juni 1957 te Genève
totstandgekomen Verdrag
betreffende de wekelijkse
rusttijd in de handel en op
kantoren (Verdrag nr. 106,
aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar
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