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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

20 februari 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 10 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 maart

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 april

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
25 332

4. Wet Transportongevallenraad

25 459

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

25 240

6. 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

25 392

7. 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

8. 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

25 324

9. De gezamenlijke behandeling van
– Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid
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25 325

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

25 333

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

25 378

11. Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties

25 672

12. Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van
de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke
personen
13. Verslag van een algemeen overleg inzake opwerkingscontracten
met maximum spreektijden van 2 minuten
14. Verslag van een algemeen overleg inzake afbreking zwangerschap
met maximum spreektijden van 2 minuten
15. Verslag van een algemeen overleg inzake geestelijke gezondheidszorg
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 533

16. Regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet)

Dinsdag 17 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 maart

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 maart

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

25 621

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

25 695

5. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten

25 817

6. Wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester
en wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de
huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie)

25 721

7. Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering
(aanpassing heffing ter zake van aandelenoptierechten)

25 412

8. Aanpassing van de Wet vervoer binnenvaart aan richtlijn nr. 96/75/EG
(liberalisering van de binnenvaart)

23 877, nr. 16

9. Brief ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
inzake aanpassing meldingsprocedure euthanasie

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, agenda

A–2

17 141

10. Invoeringswet Boek 4 en Titel 3 van Boek 7 van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek, eerste gedeelte (wijziging van Boek 4) (Plenaire afronding)

Dinsdag 24 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 25 maart

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 26 maart

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

25 175

4. Aanpassing van het fiscale procesrecht aan de Algemene wet bestuursrecht en wijziging van een aantal fiscale en andere wetten (herziening van het
fiscale procesrecht)

25 745

5. Privatisering Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Wet privatisering
FVP)

25 709

6. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en van enige
andere belastingwetten in verband met de fiscale begeleiding van de
overgang van vermogen onder algemene titel bij rechtspersonen op de voet
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek

Dinsdag 31 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 1 april

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 2 april

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

24 074 (R1531)

4. Goedkeuring van het op 17 mei 1994 te Parijs tot stand gekomen verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Franse Republiek inzake
personencontrole op de luchthavens op Sint Maarten (Trb. 1994, 144)

Recesperiodes

– Krokusreces: van 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
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Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 16 maart van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over 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)
Maandag 16 maart van 10.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (24 786)
Maandag 16 maart van 19.00 tot 23.00 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 18.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25 810)
Maandag 6 april van 10.15 tot 15.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota TNLI
(kleine luchtvaart) (24 786)
Maandag 6 april van 16.00 tot 19.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de 4e partiële
herziening Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (25 077)
Maandag 6 april van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over het NMP III (25 887)

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering (enige delegatiebepalingen in het kader van de regeling van de
terbeschikkingstelling) (25 843);
– Verhoging van de grens van de bevoegdheid van de kantonrechters en van
de appellabiliteit van vonnissen van deze rechters in burgerlijke zaken
(25 881);
b. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband
met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de
exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling
nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (25 878);
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Van der Ploeg, Biesheuvel en
Terpstra houdende nieuwe regels over het verstrekken van bijdragen aan
lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en onderhouden van
een eigen woning (Wet individuele koopbijdrage) (25 309);
d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Arbeidsomstandighedenwet 1998 (25 879).
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