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worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 25 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 26 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 27 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur
Stemmingen
24 572

3. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Uitbreiding van de Wet milieubeheer (milieuverslaglegging)
Voorzitter: Ik heropen de beraadslaging om mee te delen dat het lid Klein
Molekamp zijn amendement, stuk nr. 10 intrekt.
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m C
onderdeel D aanhef
amendement-M.B. Vos (8, I)
amendement-M.B. Vos (8, II)
artikel 12.1
amendement-M.B. Vos (9.I)
amendement-Crone/Augusteijn-Esser (17, I)
Indien 17, I verworpen:
– amendement-Klein Molekamp (18, I)
– artikel 12.2
– artikelen 12.3 t/m 12.9
– gewijzigd amendement-Augusteijn-Esser/Crone (15, I) (toevoegen nieuw
artikel)
– onderdeel D
– onderdelen E en F
– onderdeel G, aanhef
– amendement-M.B. Vos (9, IIA)
– punt 1
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– amendement-M.B. Vos (9, IIB)
Indien 9, IIB verworpen:
– amendement-Crone/Augusteijn-Esser (17, II)
Indien 17, II verworpen:
– amendement-Klein Molekamp
– punt 2
– onderdeel G
– onderdeel H
– gewijzigd amendement-Augusteijn-Esser/Crone (15, II) (toevoegen nieuw
onderdeel I)
– artikel I
– artikelen II t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming
24 572, nr. 14

4. Stemming over:
– de motie-Assen over de beroepsgroep milieuverificateurs

Stemmingen
24 782

5. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet
Voor de stemmingen zal de Voorzitter de beraadslaging heropenen om mee
te delen dat de heer Ter Veer zijn amendement-gedrukt onder nr. 18 intrekt.
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m D
begin onderdeel E
artikelen 13 t/m 13b
amendement-Van der Linden (11, I,A)
artikel 13c
amendement-Van der Linden (11, I,B)
artikel 13d
amendement-Van der Linden (7, I)
Indien 7, I verworpen:
– amendement-Van der Vlies (8, I)
– amendement-Huys (15, I)
N.B. Indien 7, I of 8, I, en 15, I worden aangenomen, moeten de teksten van
die amendementen in elkaar worden verwerkt
–
–
–
–
–

artikel 13e
nader gewijzigd amendement-Van Middelkoop/Stellingwerf (35, I)
artikel 13f
artikelen 13g t/m 13k
amendement-Van der Linden (7, II)
Indien 7, II verworpen:
– amendement-Van der Vlies (8, II)
– amendement-Huys (15, II)
N.B. Indien 7, II of 8, II, en 15, II worden aangenomen, moeten de teksten
van die amendementen in elkaar worden verwerkt
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 13l
nader gewijzigd amendement-Van Middelkoop/Stellingwerf (35, II)
artikel 13m
artikelen 13n t/m 13r
nader gewijzigd amendement-Van Middelkoop/Stellingwerf (35, III)
artikel 13s
artikel 13t
amendement-Van Middelkoop (13, I) (opschrift titel 4 vervalt)
opschrift titel 4
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement-Van Middelkoop (13, II) (artikel 13u vervalt)
artikel 13u
amendement-Van Middelkoop (13, III) (artikel 13v vervalt)
artikel 13v
amendement-Van Middelkoop (13, IV) (artikel 13w vervalt)
artikel 13w
artikel 13x, eerste lid, aanhef
amendement-Blauw (21)
onderdeel a
amendement-Van der Linden (7, III)
Indien 7, III verworpen:
– amendement-Van der Vlies (8, III)
onderdeel b
onderdeel c
eerste lid
tweede lid
artikel 13x
amendement-Van der Linden (11, I,C)
artikel 13y
amendement-Van Middelkoop (14, I) (artikel 13z vervalt)
artikel 13z
amendement-Van Middelkoop (13, V)
artikel 13aa
artikel 13ab
amendement-Huys (16, I)
opschrift titel 7
amendement-Stellingwerf (19)
artikel 13ac
amendement-Huys (16, II) (toevoegen artikel 13aca aan titel 7)
artikelen 13ad t/m 13ai
amendement-Van Middelkoop (13, VI)
amendement-Van Middelkoop (14, II) (artikel 13aj vervalt)
artikel 13aj
artikel 13ak
artikel 13al, aanhef en onderdelen a t/m d
amendement-Huys (16, III) (onderdeel e vervalt)
onderdeel e
amendement-Van Middelkoop (13, VII)
onderdeel f
onderdelen g t/m i
artikel 13al
amendement-Huys (23) (toevoegen titel 9 aan hoofdstuk IV)
onderdeel E
amendement-Van der Linden (11, II)
onderdeel F
onderdeel G t/m J
amendement-Blauw (22)
onderdeel K
onderdelen Ka t/m N
artikel I
artikel II t/m IV
gewijzigd amendement-Van der Vlies (12, I) (invoegen artikelen IVa en IVb)
artikel V
gewijzigd amendement-Van der Vlies (12, II)
artikel VI
amendement-Van der Linden (11, III)
bijlage A
bijlage B
amendement-Van der Linden (11, IV)
bijlage C
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– bijlage D
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming
24 782, nr. 26
24 782, nr. 27
24 782, nr. 34
24 782, nr. 29
24 782, nr. 30
24 782, nr. 31
24 782, nr. 32
24 782, nr. 33

Stemmingen
24 718

6. Stemmingen over:
– de motie-Huys c.s. over het voeren van een mineralenboekhouding
– de motie-Blauw over een verdere regionalisatie van het mestbeleid
– de gewijzigde motie-Van der Linden over het vaststellen van normen en
heffingen na het jaar 2000 op basis van evaluatie
– de motie-Ter Veer over een correctie voor de diergebonden stikstofverliezen
– de motie-M.B. Vos over beperking van de ammoniakcorrectie tot de
grondloze bedrijven
– de motie-M.B. Vos over stikstofbinding door vlinderbloemigen en
netto-mineralisatie op ontwaterde veengronden
– de motie-M.B. Vos over de afvoerpost akker- en tuinbouwgewassen
– de motie-M.B. Vos over aanvullend stikstofbeleid voor de droge
zandgronden
7. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij voor landelijke onderwijsondersteunende activiteiten
(Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten)
NB In de vergadering van 20 februari 1997 heeft de regering het
amendement-Lambrechts c.s., stuk nr. 17, overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 en 2
amendement-Van de Camp (15) (invoegen nieuw artikel)
amendement-Van de Camp (10, I)
artikel 3
amendement-Van de Camp (10, II)
artikel 4, eerste lid
tweede t/m vierde lid
artikel 4
artikel 5
amendement-Van de Camp (12)
artikel 6
artikelen 7 t/m 17
amendement-Van de Camp (13, I)
artikel 18, eerste lid
tweede en derde lid
amendement-Van de Camp (13, II)
vierde lid
amendement-Van de Camp (13, III)
amendement-Rijpstra c.s. (21, I)
vijfde lid
zesde lid
amendement-Rijpstra c.s. (21, II)
zevende lid
amendement-Lilipaly c.s. (18) (toevoegen nieuw lid)
amendement-Lilipaly c.s. (19) (toevoegen nieuw lid)
amendement-Lilipaly c.s. (20) (toevoegen nieuw lid)
artikel 18
artikelen 19 t/m 25
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
24 683

8. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de
Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en
de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling
schoolbegeleiding) NB In de vergadering van 20 februari 1997 heeft de
regering de amendementen Lambrechts c.s., stuk nr. 21, en Koekkoek, stuk
nr. 24, overgenomen.
– artikel I, onderdelen A t/m D
– onderdeel E, artikel 113, eerste en tweede lid
– amendement-Koekkoek (23, I)
– gewijzigd amendement-Koekkoek (25, I)
– derde lid
– vierde lid
– amendement-Koekkoek (11, I)
– amendement-Koekkoek (15, I)
– vijfde lid
– amendement-Koekkoek (11, II) (toevoegen nieuw lid)
– amendement-Koekkoek/Van der Vlies (16, I) (toevoegen nieuw lid)
– amendement-Koekkoek (13, I)
– zesde lid
– amendement-Koekkoek (14, I)
– zevende lid
– artikel 113
– onderdeel E
– amendement-Schutte (9, I) (invoegen nieuw onderdeel)
Indien 9, I verworpen:
– amendement-Koekkoek (22, I) (invoegen nieuw onderdeel)
– amendement-Schutte (9, II)
Indien 9, II verworpen:
– amendement-Koekkoek (22, II)
NB Indien 9, II of 22, II is aangenomen wordt aan onderdeel F toegevoegd:
Tevens wordt na artikel 113 ingevoegd: Artikel 113a. Subsidiëring landelijke
diensten naar richting.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

onderdeel F
artikel I
artikel II, onderdelen A t/m E, artikel 108a, eerste en tweede lid
amendement-Koekkoek (23, II)
gewijzigd amendement-Koekkoek (25, II)
derde lid
vierde lid
amendement-Koekkoek (11, III)
amendement-Koekkoek (15, II)
vijfde lid
amendement-Koekkoek (11, IV) (toevoegen nieuw lid)
amendement-Koekkoek/Van der Vlies (16, II) (toevoegen nieuw lid)
amendement-Koekkoek (13, II)
zesde lid
amendement-Koekkoek (14, II)
zevende lid
artikel 108a
onderdeel F
amendement-Schutte (9, III) (invoegen nieuw onderdeel)
Indien 9, III verworpen:
– amendement-Koekkoek (22, III)
– amendement-Schutte (9, IV)
Indien 9, IV verworpen:
– amendement-Koekkoek (22, IV)
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NB Indien 9, IV of 22, IV is aangenomen wordt aan onderdeel G toegevoegd:
Tevens wordt na artikel 108a ingevoegd: Artikel 108b. Subsidiëring landelijke
diensten naar richting.
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
Stemmingen
24 683, nr. 27
24 718, nr. 23

onderdeel G
artikel II
artikelen III en IV
artikel V, artikelen A1 t/m B2
amendement-Schutte (9, V)
Indien 9, V verworpen:
– amendement-Stellingwerf (19, I)
artikel B3, eerste lid
– amendement-Stellingwerf (19, II)
Indien 19 verworpen:
– amendement-Stellingwerf (20)
Indien 20 verworpen:
– amendement-Van der Vlies (17)
– amendement-Van der Vlies (18)
– tweede lid
– derde lid
artikel B3
artikelen B4 t/m B7
artikel V
artikelen VI en VII
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemmingen over:
– de motie-Lambrechts c.s. over deskundigheidsbevordering van de
schoolbegeleidingsdiensten
– de motie-Rijpstra c.s. over de educatieve infrastructuur

Stemmingen

10. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het nota-overleg inzake
Rechtshandhaving en Veiligheid en Taakstraffen te weten:

24 802, 24 807, nr. 4

– de motie-Dittrich over de inzet van werkgestraften bij grote infrastructurele
projecten
– de motie-Dittrich over de opvang van jong-volwassenen voor een
leer/werkstraf in niet-gebruikte kazernes
– de motie-Zijlstra over de bouw van een penitentiaire inrichting te Den
Helder
– de motie-Bremmer over de rentegratie in de samenleving na afloop van de
detentie

24 802, 24 807, nr. 5
24 802, 24 807, nr. 6
24 802, 24 807, nr. 7

Stemmingen
25 127, nr. 2
25 127, nr. 3
25 127, nr. 4
25 127, nr. 5
25 127, nr. 7

Stemmingen
25 126, nr. 2

11. Stemmingen over de moties inzake biologische landbouw
– de motie-Stellingwerf c.s. over een substantieel marktaandeel voor
biologische producten
– de motie-Stellingwerf c.s. over aandacht in het agrarisch onderwijs voor
biologische landbouw
– de motie-M.B.Vos over een voorlichtingscampagne voor biologische
producten
– de motie-M.B.Vos over het inzetten van ICES-middelen voor
plattelandsvernieuwing
– de gewijzigde motie-Van der linden/Van Ardenne-van der Hoeven over het
agromilieukeur
12. Stemmingen over de moties inzake biotechnologie en levensmiddelen
– de motie-Stellingwerf/M.B.Vos over een tijdige totstandkoming van
GGO-vrije ketens van voedingsmiddelen
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25 126, nr. 3

– de motie-Voûte-Droste c.s. over certificering en etikettering

Stemming
25 055

13. Stemming over:
– Partiële herziening PKB Betuweroute

25 205

14. Rijksrekening 1994

24 844, nr. 2

15. Financiële verantwoording van het Rijk over het jaar 1995
16. Verslag van een algemeen overleg inzake asielbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten

19 637, nr. 229

19 637, nr. 233

17. Brief van de staatssecretaris van Justitie over de verblijfsduur van
asielzoekers in opvangvoorzieningen
Hierbij is tevens aan de orde:
Vierde voortgangsrapportage Stappenplan Asielbeleid
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

25 028

10 minuten
7 minuten
5 minuten
2,5 minuut

18. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet van 15 december 1993, houdende
wijziging van het stelsel van stichtingsnormen en opheffingsnormen in de Wet
op het basisonderwijs en van het huisvestingsstelsel in de Wet op het
basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs (Stb. 716)
19. Verslag van een algemeen overleg inzake onderwijs aan in hun
ontwikkeling bedreigde kleuters
met maximum spreektijden van 2 minuten
20. Debat over de uitbreiding van de NAVO
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
D66
Groenlinks
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

15 minuten
12 minuten
10 minuten
7 minuten
3,5 minuten

24 692

21. Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering betreffende
het aanhangig maken van de zaak en de regeling van het onderzoek ter
terechtzitting (herziening onderzoek ter terechtzitting)

24 671

22. Wetsvoorstel Regeling van de inwerkingtreding van de algemene
maatregel van bestuur van 26 maart 1996 tot wijziging van het Besluit
vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 (willekeurige
afschrijving) (Stb. 214)

24 649

23. Wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de
regeling van adoptie

24 622

24. Wetsvoorstel Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet
verzelfstandiging Staatsbosbeheer)
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24 801

25. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet bedreigde uitheemse dier- en
plantensoorten in verband met de instelling van een vast college van advies
van het Rijk op het terrein van de bedreigde uitheemse dier- en
plantensoorten

24 819

26. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke zorg voor houders van
een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in verband met de arbeidsplicht
voor vergunninghouders

24 835

27. Wetsvoorstel Regeling van het overleg over de integratie van
minderheden (Wet overleg minderhedenbeleid)

24 513

28. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Luchtverkeer (bewijzen van
bevoegdheid, bestrijding drank- en drugsgebruik)

24 818

29. Wetsvoorstel Bepalingen verband houdende met de instelling van het
Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor
genocide en andere ernstige schendingen van het internationale humanitaire
recht, begaan op het grondgebied van Rwanda en van Rwandese burgers
aansprakelijk voor genocide en andere van dergelijke schendingen, begaan
op het grondgebied van buurlanden, tussen 1 januari 1994 en 31 december
1994

24 707

30. Wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de economische mededinging
(Mededingingswet)

24 644

31. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
(verstrekken van subsidies)

24 263

32. Wetsvoorstel Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en
daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet
gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

23 714

33. Wetsvoorstel Wijziging van, onder meer, Boek 1 van het Burgerlijk
Wetboek in verband met invoering van gezamenlijk gezag voor een ouder en
zijn partner en van gezamenlijke voogdij

24 881

34. Wetsvoorstel Instelling van vaste colleges van advies van het Rijk op het
terrein van het Ministerie van Justitie (Wet adviesstelsel Justitie)

23 478

35. Wetsvoorstel Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus

24 431

36. Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Koekkoek en Van
Middelkoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot
opneming van een bepaling over de Nederlandse taal
Donderdag Bij het begin van de vergadering

25 057, nrs. 64 t/m 84

a. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften

24 449

b. Wetsvoorstel Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het Burgerlijk
Wetboek met bepalingen inzake de koop van rechten van gebruik in deeltijd
van onroerende zaken
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Dinsdag 4 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 5 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 6 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

24 703

3. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (levering van bouwkavels
en van gebouwen)

24 669

4. Wetsvoorstel Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen en een aanpassing van de Wet afbreking
zwangerschap aan de gewijzigde wetgeving met betrekking tot accountants

25 036

5. Goedkeuring van de op 20 november 1995 te Brussel tot stand gekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de
Staat Israël, anderzijds
6. de gezamenlijke behandeling van:

24 681
24 712

– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband
met medezeggenschap
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband
met het klachtrecht
7. de gezamenlijke behandeling van:

24 675

Wetsvoorstel Uitvoering van het op 1 maart 1991 te Montreal tot stand
gekomen Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen ten behoeve van
de opsporing ervan

24 676 (R 1570)

Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 1 maart 1991 te Montreal tot stand
gekomen Verdrag inzake het merken van kneedspringstoffen ten behoeve van
de opsporing ervan

Dinsdag 11 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 12 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 13 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

24 875

3. Wijziging van de Wet milieubeheer (bepalingen inzake afvalstoffen)
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24 059

4. Goedkeuring van de op 16 juli 1993 te Genève tot stand gekomen
Internationale Cacao-Overeenkomst 1993, met bijlagen (Trb. 1994, 135 en
1995, 11)

24 834

5. Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van
Strafvordering onder andere inzake het rechtsgeding voor de politierechter en
de mededeling van vonnissen en arresten met het oog op het instellen van
een rechtsmiddel en van de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht
betreffende het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een
voorwaardelijke veroordeling

22 588

6. Wetsvoorstel Regelen inzake medisch- wetenschappelijk onderzoek met
mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)

Dinsdag 18 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Vragenuur

24 787

3. Wetsvoorstel Nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet
sociale werkvoorziening)

25 046

4. Wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

24 748

5. Wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve
preventie volksgezondheid

24 821

6. Goedkeuring van de op 17 juli te Brussel tot stand gekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomst, waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en
de Republiek Tunesië, anderzijds

25 109

7. Intrekking van de Wet beperking cadeaustelsel 1977

24 788

8. Wetsvoorstel Regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied
van de gezondheidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen

Recesperiodes

– Paasreces: vrijdag 21 maart 1997 t/m maandag 7 april 1997
– Zomerreces: vrijdag 27 juni 1997 t/m maandag 25 augustus 1997
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Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 24 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Transport in
balans (25 022)
Maandag 24 februari van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
Nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale
werkvoorziening) (24 787)
Maandag 10 maart van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in
verband met de liberalisering van de mediawetgeving (24 808)
Maandag 10 maart van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de nota Randstad en Groene Hart (25 009)
Maandag 17 maart van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Marktwerking
regionaal openbaar vervoer (25 088)
Maandag 21 april van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de nota
Minderhedenbeleid 1997 (25 001)
Maandag 21 april van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de
notitie Reservevorming en solvabiliteit in de ziekenfondsverzekering (25 173)
Maandag 9 juni van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken over de
nota Politiewet 1993 (25 195)

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten te stellen in
handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (financieringsmodel) (25 193);
b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve
van leraren-in-opleiding (25 197);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband
met een nieuwe regeling van informatievoorziening en van de Wet van 7 juli
1993, Stb 405, in verband met de besteding van nascholingsgelden (regeling
informatievoorziening) (25 198);
– Wetsvoorstel Goedkeuring van het Verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en Canada tot voortzetting van het op 4/5 december 1986 tot
stand gekomen verdrag inzake de opleiding van eenheden van de
Nederlandse strijdkrachten in Canada (25 199).
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