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

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 066

7A0202
ISSN 0921 - 7371

4. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Wijziging van enkele bepalingen
van de Wet op de rechtsbijstand
– artikel I, aanhef
– onderdelen A t/m D
– amendement-M.M. van der Burg/Dittrich (8, I) (invoegen nieuw onderdeel
Da)
– onderdeel E, aanhef
– amendement-Sipkes (10)
– punt 1
– punt 2
– amendement-M.M. van der Burg/Dittrich (8, II) (invoegen nieuw punt 2a)
– punten 3 en 4
– onderdeel E
– onderdeel F
– artikel I
– artikel II
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
25 171

5. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen in verband met de invoering van het veilen
van schaarse frequenties voor systemen van digitale mobiele
telecommunicatie (veilen frequenties mobiele telecommunicatie)
– artikel I, onderdelen A t/m F
– amendement-Stellingwerf (11)
– onderdeel G
– onderdelen H t/m M
– amendement-H.G.J. Kamp/Van Zuijlen (9, I) (invoegen nieuw onderdeel
M0a)
– onderdelen Ma t/m Q
– artikel I
– artikel II
– amendement-H.G.J. Kamp/Van Zuijlen (9, II) (invoegen nieuw artikel II0A)
– artikelen IIA t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 171, nr. 12

25 171, nr. 20

6. Stemmingen over:
– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over gebruik van DCS 1800-frequenties door
KPN en Libertel
– de motie-H.G.J. Kamp/Roethof over landelijke dekking als voorwaarde voor
vergunningverlening
– de motie-H.G.J. Kamp c.s. over het veilen van de 50 MHz DCS
1800-frequenties
– de motie-Van Zuijlen/Roethof over extra investeringen in informatie- en
communicatietechnologie in het onderwijs
– de motie-Van Zuijlen c.s. over de invoeringsdatum voor nummerportabiliteit
– de motie-Roethof c.s. over het afbouwen van ATF 3
– de motie-Van Rooy c.s. over aanvullende frequenties voor
GSM-vergunninghouders
– de motie-Stellingwerf over betaling van het veilingbedrag en de naheffing

Stemming
24 814, nr. 8

7. Stemming over:
– de motie-Zijlstra c.s. over rampenbestrijding op Nederlandse Vliegvelden

Stemmingen
25 000-XIV, nr. 50

8. Stemmingen over:
– de motie-Augusteijn-Esser over de verbetering van de
vestigingsvoorwaarden in het noorden des lands
– de gewijzigde motie-Van Ardenne-Van der Hoeven c.s. over een
verplaatsings- en saneringsregeling
– de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven/Van der Vlies over de financiering
van nieuwe infrastructuur in Noord- en Zuid-Holland

25 171, nr. 13
25 171, nr. 14
25 171, nr. 15
25 171, nr. 16
25 171, nr. 17
25 171, nr. 19

25 000-XIV, nr. 51
25 000-XVI, nr. 52

9. Verslag van een algemeen overleg inzake het leerlingenvervoer
gehandicapte kinderen
met maximum spreektijden van 2 minuten
25 029

25 029, nr. 27
25 029, nr. 28
25 029, nr. 29
25 216

10. Regels omtrent de kamers van koophandel en fabrieken (Heropening van
de beraadslaging)
Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de motie-Remkes c.s. over een aantal aandachtspunten voor het
evaluatieproces
– de motie-Van Walsem c.s. over de opslagpercentages van de databank
– de motie-Van Walsem c.s. over afschaffing van de beëdiging van makelaars
11. Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met een herziening
van de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep
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25 330

25 368

12. Gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:
– Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met de overgang
van studerenden van de ziekenfondsverzekering naar de particuliere
ziektekostenverzekering, op grond waarvan de zogenaamde vrije voet wordt
verhoogd en het zogenaamde kortingspercentage wordt verlaagd
– Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met de beëindiging van de
medeverzekering van WSF-gerechtigden
13. Het debat n.a.v. de Europese Raad te Amsterdam met maximum
spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD
D66
GroenLinks
Overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

15 minuten
13 minuten
7 minuten
5 minuten
2,5 minuut

24 610

14. Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol,
ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 mei 1977

25 289

15. Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, in verband
met het opnemen van de mogelijkheid om medewerking te vorderen van een
samenwerkingslichaam als bedoeld in artikel 110 van de Wet op de
bedrijfsorganisatie

25 057 nrs. 140 t/m 157

16. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften

25 298

17. Wijziging van de Politiewet 1993 en de LSOP-wet in verband met de
invoering van de inspectiefunctie op rijksniveau en de invoering van een
stelsel van kwaliteitszorg bij de politie, alsmede enkele aanpassingen van
deze en andere wetten van technische aard

25 351

18. Nota thuiszorg en zorg thuis
Met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA, VVD en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

25 080

19. Rapport Algemene Rekenkamer Financiële relaties met grote
ondernemingen
Met maximum spreektijden voor
PvdA, CDA en VVD
D66
GroenLinks
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

25 275

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

15 minuten
13 minuten
7 minuten
5 minuten
2,5 minuut

20. Jaarverslag Nationale Ombudsman 1996
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut
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25 153

21. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum

24 150

22. Wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van
bedrijfsruimte en intrekking van de Huurwet

24 139

24 141

23. De gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:
– Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte,
rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun
werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen
werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet
op de formeel buitenlandse vennootschappen)
– Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot corporaties (Wet
conflictenrecht corporaties)

25 177

24. Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, de Wet op het
voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 inzake
ouderbijdragen, sponsorgelden en stichtings- en opheffingsnormen

24 544

25. Voorstel van wet van het lid Verhagen tot wijziging van de
Vreemdelingenwet (wettelijke vastlegging van de machtiging tot voorlopig
verblijf)

22 588

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

25 114

27. Regels met betrekking tot de inburgering van nieuwkomers in de
Nederlandse samenleving (Wet inburgering nieuwkomers)

23 580

28. Wetsvoorstel Nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap
(Natuurbeschermingswet 1994)

25 053

29. Wetsvoorstel Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars
(Wet inkomensvoorziening kunstenaars)

24 059

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

25 248

31. Wetsvoorstel Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met de
inwerkingtreding van de Kaderwet adviescolleges

Dinsdag 24 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 25 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 26 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
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25 341

4. Voorjaarsnota 1997
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
D66
GroenLinks
overigen
Groep Nijpels/Hendriks

15 minuten
13 minuten
7 minuten
5 minuten
2,5 minuut

5. De suppletoire begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota:
25 352

25 353

25 354

25 355

25 356

25 357

25 358

25 359

25 360

25 361

25 362

25 363

25 364

25 365

25 366

– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (IV) voor het jaar
1997 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1996–1997, agenda

A–5

25 371

25 372

25 377

25 380

25 384

– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)
– Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (VI) voor het jaar 1997
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

25 269

6. Wijziging van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor het
notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds in verband met de
invoering van een flexibele pensioenregeling

22 895, nr. 26

7. Brief van de minister van Economische Zaken inzake Fokker
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

25 122

8. Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk werkfonds voor
voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het arbeidsproces van
langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling werkzoekenden (Plenaire
afronding))

25 185

9. Wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten en
regels inzake de invoering van deze wijziging in verband met een herziening
van het verdeelstelsel voor het Provinciefonds

25 086

10. Goedkeuring van de op 28 november 1994 te Brussel tot stand gekomen
Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Moldavië,
anderzijds (Trb. 1995, 71), de op 23 januari 1995 te Brussel tot stand
gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds en de Republiek
Kazachstan, anderzijds (Trb. 1995, 144), de op 9 februari 1995 te Brussel tot
stand gekomen Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de
Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds en de Republiek
Kirgizstan, anderzijds (Trb. 1995, 145)

25 346

11. Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en de Wet op de
loonbelasting 1964 in verband met een verhoging van de ouderenaftrek en de
aanvullende ouderenaftrek

25 088

12. Nota Marktwerking en openbaar vervoer (voortzetting)

25 088, nr. 5
25 088, nr. 6

Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de motie-Reitsma over vrijwillige introductie van de marktwerking
– de motie-Remkes c.s. over verdere verzelfstandiging van de
VSN-dochterondernemingen
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25 088, nr. 7
25 088, nr. 9
25 088, nr. 10
25 088, nr. 11
25 088, nr. 12
25 088, nr. 13
25 088, nr. 14
25 088, nr. 21
25 088, nr. 17
25 088, nr. 18
25 088, nr. 19
25 088, nr. 20
24 054, nr. 16

– de motie-Remkes c.s. over de BOS-structuur
– de motie-Van ’t Riet over de positie van de reiziger
– de motie-M.B. Vos over wachten met de verplichte aanbesteding van het
openbaar vervoer
– de motie-M.B. Vos over een geïntegreerd nationaal reisinformatiesysteem
– de motie-Stellingwerf over het percentage aanbesteding van het regionaal
vervoer
– de motie-Stellingwerf over de marktpositie van nieuwe aanbieders
– de motie-Poppe over beperkingen op basis van marktaandeel
– de gewijzigde motie-Aiking-van Wageningen c.s. over de behoeften en
wensen van de consument
– de motie-Van ’t Riet c.s. over een vrije keus van de Kamer in 2003 inzake
het proces van marktwerking in stads- en streekvervoer
– de motie-Van ’t Riet/Remkes over verzelfstandiging van de gemeentelijke
vervoerbedrijven in 2003
– de motie-Van Gijzel c.s. over het voor enkele gemeenten voorlopig
handhaven van de BOS-status
– de motie-Van Gijzel c.s. over steden en regio’s buiten Nederland met
succesvol openbaar vervoer
– de motie-M.B. Vos/Stellingwerf over adequate
openbaarvervoerverbindingen

Dinsdag 26 augustus

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 augustus

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 augustus

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

24 615

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10
(arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek
(Voortzetting)

24 321

5. Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat
gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het
milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming
(Voortzetting)

Recesperiodes

–
–
–
–
–

Zomerreces: vrijdag 27 juni 1997 t/m maandag 25 augustus 1997
Herfstreces: vrijdag 10 oktober t/m maandag 20 oktober 1997
Kerstreces: vrijdag 19 december 1997 t/m maandag 12 januari 1998
Krokusreces: vrijdag 20 februari t/m maandag 8 maart 1998
Verkiezingsreces: vrijdag 17 april t/m maandag 11 mei 1998
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Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 16 juni van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Woningbouwcoperaties (24 508)
Maandag 16 juni van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
Wetsvoorstel Regeling voor de totstandkoming van een gemeentelijk
werkfonds voor voorzieningen ter bevordering van de toetreding tot het
arbeidsproces van langdurig werklozen en jongeren (Wet inschakeling
werkzoekenden)
Maandag 23 juni van 12.00 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie over de nota «Grenzen aan gedogen»
(25 085)
Woensdag 25 juni van 16.00 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel Goedkeuring van het
op 6 november 1992 te Madrid tot stand gekomen Protocol betreffende de
toetreding van de Helleense Republiek tot het Akkoord van Schengen van 14
juni 1985 en van de eveneens op 6 november 1992 te Madrid tot stand
gekomen Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense
Republiek tot de Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord van Schengen
van 19 juni 1990, beide gewijzigd bij de Protocollen, respectievelijk de
Overeenkomsten van 27 november 1990 en 25 juni 1991 betreffende de
toetreding van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje
en de Republiek Portugal

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging (25 367
(R 1593));
b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering
van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde
maatregelen (25 370);
c. de vaste commissie voor Financiën:
– Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties (25 378).
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