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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

30 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 3 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 februari

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
24 820

4. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (aanschrijving en energiebesparende voorzieningen)

Stemming
24 820, nr. 10

5. Stemming over:
– de motie-Hofstra over het plaatsen van zonnecollectoren

Stemmingen
24 671

6. Stemmingen in verband met
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)
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 410

OVG328
ISSN 0921 - 7371

amendement-Blaauw c.s. (9)
artikel 1
artikel 2
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met
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
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(regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en
praktijkonderwijs)
In de vergadering van 29 januari jl. zijn de amendementen Liemburg c.s. (stuk
nr. 14), Cornielje c.s. (stuk nr. 22), Cornielje/Liemburg (stuk nr. 23), Van Vliet
c.s. (stuk nr. 26), Van Vliet (stuk nr. 27), Liemburg c.s. (stuk nr. 39) en
Liemburg/Cornielje (stuk nr. 44) door de regering overgenomen.
– artikel I, aanhef
– onderdeel A
– amendement-Van der Vlies (33, I)
– onderdeel B
– gewijzigd amendement-Van der Vlies/Schutte (40, I)
Indien 40, I verworpen:
– gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (41, I)
– onderdeel C
– amendement-Van der Vlies (33, II)
– onderdeel D
– onderdeel E, aanhef
– gewijzigd amendement-Van der Vlies/Schutte (40, II)
Indien 40, II verworpen:
– gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (41, II)
– artikel 10b
– amendement-Cornielje/Van Vliet (20, I)
– artikel 10c
– artikel 10d, eerste t/m vierde lid
– gewijzigd amendement-Van der Vlies/Schutte (40, III)
Indien 40, III verworpen:
– gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (41, III)
– vijfde lid
– zesde t/m elfde lid
– artikel 10d
– artikelen 10e en 10f
– artikel 10g, eerste lid
– amendement-Van der Vlies c.s. (16)
– tweede t/m achtste lid
– artikel 10g
– artikel 10h, opschrift
– eerste en tweede lid
– amendement-Liemburg c.s. (18)
– derde lid
N.B. In verband met het overnemen van de amendementen 39 en 27 is in
artikel 10h, vierde lid, tweede volzin, «commissie leerlingzorg» vervangen
door: permanente commissie leerlingenzorg
– vierde en vijfde lid
– amendement-Van de Camp (31)
– zesde lid
– zevende lid
– artikel 10h
– artikel 11
– onderdelen E t/m M
– gewijzigd amendement-Van Vliet (37)
– onderdeel N
– onderdelen O t/m HHHa
– amendement-Van der Vlies (33, III)
– onderdeel III
– onderdeel JJJ
– artikel I
– amendement-Van de Camp (32, I)
– amendement-Van der Vlies (33, IV)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel II
amendement-Van
artikel III
amendement-Van
artikel IV
amendement-Van
artikel IVa
amendement-Van
artikel V
amendement-Van
artikel VI
amendement-Van
artikel VII
amendement-Van
artikel VIII
artikel IX

de Camp (32, II)
de Camp (32, III)
de Camp (32, IV)
de Camp (32, V)
de Camp (32, VI)
de Camp (32, VII)
de Camp (32, VIII)

N.B. artikel X is vervallen
– amendement-Van der Vlies (33, V)
– artikel XI
– artikel XII
– amendement-Van de Camp (32, IX)
– artikel XIII
– amendement-Van de Camp (32, X)
– artikel XIV
– amendement-Van de Camp (32, XI)
– artikel XV
– artikel XVI
– amendement-Van de Camp (32, XII)
– artikel XVII
– gewijzigd amendement-Van der Vlies/Schutte (40, IV)
– gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (41, IV) (artikel XVIII vervalt)
– artikel XVIII
– amendement-Van de Camp (32, XIII)
– artikel XIX
– amendement-Van de Camp (32, XIVA)
– artikel XX, eerste lid
– amendement-Van de Camp (32, XIVB)
– amendement-Cornielje/Van Vliet (20, II)
– tweede lid
– amendement-Van de Camp (32, XIVC)
– amendement-Cornielje/Van Vliet (20, III)
– derde lid
– artikel XX
– amendement-Van de Camp (32, XV)
– artikel XXI
– amendement-Van der Vlies (17)
– artikel XXII
– amendement-Van de Camp (32, XVI)
– gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (42)
– artikel XXIII
– artikelen XXIV t/m XXVIIb
– amendement-Van de Camp (32, XVII)
– artikel XXVIII
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
25 410, nr. 46

8. Stemmingen over: (moties leerwegen mavo/vbo)
– de motie-Liemburg c.s. over afspraken over longitudinale leertrajecten
tussen scholen voor voortgezet onderwijs
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25 410, nr. 47

– de motie-Liemburg c.s. over nevenvestigingen

Stemmingen
25 857, nr. 3
25 857, nr. 4
25 857, nr. 5

9. Stemmingen over: (moties koopkracht)
– de motie-Rosenmöller/Marijnissen over de belastingmeevaller
– de motie-Van Wingerden over het pensioenindexcijfer
– de motie-Van Zijl c.s. over maatregelen om tijdelijke inkomensproblemen te
overbruggen

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

25 370

11. 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

25 335

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

25 337

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

25 445

14. Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en enkele andere wetten (introductie van een afzonderlijke
huurcommissie-procedure ter bevordering van het opheffen van gebreken aan
of tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte, wijziging van de regeling
met betrekking tot de aan de Staat verschuldigde vergoeding voor een advies
of een uitspraak door de huurcommissie en wijziging van het toezicht op de
huurcommissies)

25 671

15. Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW-subsidies)

25 637

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

25 646
25 523

17. De gezamenlijke behandeling van
– Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten)
– Wijziging van de Wet op de kansspelen (piramidespelen)

25 456

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

25 240

19. 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

25 324

25 325

25 332

20. De gezamenlijke behandeling van
– Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid
voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van
de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in voor het publiek toegankelijke lokalen
en daarbij behorende erven
– Wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van
een verhoogde strafmaat voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt
21. Wet Transportongevallenraad
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25 392

22. 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)

25 303

23. 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

25 465

24. 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)

23 982

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

25 118
25 440
25 441
25 861

26. De gezamenlijke behandeling van
Voorstel van de commissie voor de Werkwijze der Kamer tot wijziging van het
Reglement van Orde
Voorstel van het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot
wijziging van het Reglement van Orde
Voorstel van het Presidium van de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot
wijziging van het Reglement van Orde
Brief van het Presidium in zake de onderzoeksfunctie van de Tweede Kamer
27. Verslag van een algemeen overleg inzake opwerkingscontracten
met maximum spreektijden van 2 minuten

Dinsdag 10 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 februari

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 februari

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

25 333

4. Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten
in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

25 459

5. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de
invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

25 672

6. Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van
de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke
personen

25 460

7. Wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (Wet op de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken)
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25 406

8. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de
effectiviteit van deze wet op enkele punten te verbeteren

25 378

9. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties

25 162

10. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 22 augustus 1996 aan boord van
het «MS Warsteiner Admiral» in de Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl tot
stand gekomen Aanvullend Protocol bij het op 8 april 1960 ondertekende
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (EemsDollardverdrag) tot regeling van de samenwerking met betrekking tot het
waterbeheer en het natuurbeheer in de Eemsmonding (EemsDollardmilieuprotocol)

Dinsdag 17 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 februari

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 februari

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

25 621

4. Wetsvoorstel Regels met betrekking tot de productie, het transport en de
levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) (plenaire afronding)

25 653

5. Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen en
Bathmen

25 655
25 656

6. De gezamenlijke behandeling van
– Wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard
– Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik

25 312

7. Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de
privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (Heropening
van de beraadslaging)

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 9 februari 1998 van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Verzelfstandiging Rijksgebouwendienst.
Maandag 9 maart 1998 van 10.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) (24 786);
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Maandag 16 maart 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 16 maart 1998 van 10.15 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Historische
luchtvaart (25 207);
Maandag 23 maart van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor financiën over het Belastingplan 21e eeuw
(25 810)
Maandag 30 maart van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25 180)
Maandag 6 april 1998 van 10.15 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de 4e Partiële
herziening Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (25 077).
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de
behandeling van klachten door bestuursorganen (25 837);
b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wijziging van de Woningwet (milieugrondslag bouwbesluit) (25 823);
c. de vaste commissie voor Financiën:
– Opneming in de Wet toezicht belegginginstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,
de Wet inzake wisselkantoren, de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1996 en de Wet financiële betrekkingen
buitenland 1994, van bepalingen betreffende handhaving door middel van een
dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de
rechtsgang (25 821).
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