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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

5 januari 1998

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 13 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 14 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 15 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

Dinsdag 20 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 21 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 22 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
4. Verslag van een algemeen overleg inzake het vervolgtraject «de rugzak»
met maximum spreektijden van 2 minuten
25 367 (R1593)

5. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de
verdediging

25 338

6. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij en
het ouderlijk gezag over de minderjarige Koning

25 370

7. Wetsvoorstel 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
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23 982

8. Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)

24 112

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de
regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende
straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen)

25 524

10. Wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16
april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid

25 443

11. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de
onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim

25 455

12. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot wijziging van artikel 5 van de Grondwet in verband met de
invoering van een opdracht aan de wetgever om regels te stellen omtrent de
behandeling van verzoekschriften

25 442

13. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen over het
binnentreden in woningen

25 303

14. Wetsvoorstel Goedkeuring van de op 26 februari 1996 te Brussel tot
stand gekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar
Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

24 809

15. Wijziging van de Woningwet (tegengaan van bouwen op verontreinigde
grond

25 438

16. Wetsvoorstel Wet op de organisatie ZorgOnderzoek Nederland

25 335

17. Wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van
richtlijn nr. 95/18/EG en richtlijn 95/19/EG

25 416

18. Wetsvoorstel Wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg

24 820

19. Wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (aanschrijving en
energiebesparende voorzieningen)

25 465

20. Wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies inzake
internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten
van de mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese
integratie (Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken)

25 336

21. Wetsvoorstel Regels ter afwending van de gevaren van infectieziekten
(Infectieziektenwet)

25 337

22. Wetsvoorstel Regels inzake plannen op het terrein van het verkeer en het
vervoer (Planwet verkeer en vervoer)

24 701

23. Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en
Scheltema-de Nie tot wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal
en Europees parlement in verband met de wijziging van de
non-activiteitsbepalingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, agenda

A–2

25 304

24. Wetsvoorstel Regeling van de samenstelling en de werkzaamheden van
de Staatscommissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter
bevordering van de codificatie van het internationaal privaatrecht, ingesteld bij
koninklijk besluit van 20 februari 1897, Stcrt. 1897, nr. 46 (Wet op de
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht)

25 258

25. Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang
tot ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak
op medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis

24 671

26. 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) (voorzetting)
Donderdag 15 januari bij het begin van de vergadering:

25 702, nrs. 28 t/m 38

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

Dinsdag 27 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden

25 325

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van
een verhoogde strafmaat voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt

25 211

5. Wetsvoorstel Regels ter bescherming van het Antarctisch milieu ter
uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag
inzake Antarctica (Wet bescherming Antarctica)

23 821 (R 1509)

6. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 januari 1992 te Valletta tot stand
gekomen Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch
erfgoed (herzien)

25 410

7. Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs
in verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend
beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs
(regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en
praktijkonderwijs) (plenaire afronding)

25 392

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het
Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten
(reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

25 637

9. Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het terrein van de volksgezondheid
(Kaderwet volksgezondheidssubsidies)
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Dinsdag 3 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden

25 456

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Nationale ombudsman en de Wet
openbaarheid van bestuur

25 240

5. Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de
Uitleveringswet, de Wet economische delicten en de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen betreffende de bepalingen aangaande de
procedure in cassatie in strafzaken, herzieningszaken, uitleveringszaken en
zaken in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

25 646

6. Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten)

Recesperiodes

– Krokusreces: vrijdag 20 februari t/m maandag 9 maart
– Verkiezingsreces: vrijdag 17 april t/m maandag 11 mei
– Zomerreces: vrijdag 26 juni t/m maandag 24 augustus

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 19 januari 1998 van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Elektriciteitswet (25 621).
Maandag 26 januari van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
ontwerp-HOOP 1998 (25 615)
Maandag 26 januari van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wettelijke regeling
van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli 1842, Stb.
20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12, houdende
vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen en
verschotten (Wet op het notarisambt) (23 706)
Maandag 9 februari 1998 van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Verzelfstandiging Rijksgebouwendienst.

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Tijdelijke regels in verband met de overgang naar de non-profitsector van
zorginstellingen waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting
Pensioenfonds ABP (25 767);
– Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Wet
gemeenschappelijke regelingen (25 766);
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b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Voorschriften betreffende onder meer instelling van voortgezette
kunstopleidingen op het gebied van de muziek met ingang van het studiejaar
1998/1999 (25 770);
– Wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het
speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs in verband met de
verruiming van de bijdragenregeling voor het leerlingenvervoer (25 798);
c. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Wijziging van de Diergeneesmiddelenwet (25 769).
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