Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

25 september 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 29 september

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 30 september

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 1 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 871

OVG405
ISSN 0921 - 7371

4. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs,
de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek inzake de
ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen (ondersteuning onderwijs
aan zieke leerlingen)
– artikel I, onderdelen A t/m C
– onderdeel D, artikel 18a, eerste en tweede lid
– gewijzigd amendement-Rabbae (19, I)
– derde lid
– subamendement-Rabbae (20, I)
– amendement-Van Bommel (9, I) (toevoegen nieuw lid)
– gewijzigd amendement-Ross-van Dorp (15, I) (toevoegen nieuw lid)
– artikel 18a
– onderdeel D
– onderdelen E t/m Q
– gewijzigd amendement-Rabbae (19, II)
– onderdeel R
– onderdelen R1 en S
– artikel I
– artikel II, onderdeel A
– onderdeel B, artikel 9a, eerste en tweede lid
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gewijzigd amendement-Rabbae (19, III)
derde lid
subamendement-Rabbae (20, II)
amendement-Van Bommel (9, II) (toevoegen nieuw lid)
gewijzigd amendement-Ross-van Dorp (15, II) (toevoegen nieuw lid)
artikel 9a
onderdeel B
gewijzigd amendement-Rabbae (19, IV)
onderdeel C
onderdelen C1 en D
artikel II
artikel III, onderdeel A
onderdeel B, artikel 18, eerste en tweede lid
gewijzigd amendement-Rabbae (19, V)
derde lid
subamendement-Rabbae (20, III)
amendement-Van Bommel (9, III) (toevoegen nieuw lid)
gewijzigd amendement-Ross-van Dorp (15, III) (toevoegen nieuw lid)
artikel 18
onderdeel B
onderdeel C
onderdeel D, artikel 138a, eerste en tweede lid
gewijzigd amendement-Rabbae (19, VI)
derde lid
subamendement-Rabbae (20, IV)
amendement-Van Bommel (9, IV) (toevoegen nieuw lid)
gewijzigd amendement-Ross-van Dorp (15, IV) (toevoegen nieuw lid)
artikel 138a
onderdeel D
gewijzigd amendement-Rabbae (19, VII)
onderdeel E
onderdeel F
artikel III
artikel IV, artikel 7.1.4, eerste en tweede lid
gewijzigd amendement-Rabbae (19, VIII)
derde lid
subamendement-Rabbae (20, V)
amendement-Van Bommel (9, V) (toevoegen nieuw lid)
gewijzigd amendement-Ross-van Dorp (15, V) (toevoegen nieuw lid)
artikel 7.1.4.
artikel IV
artikel V, onderdeel A, artikel 1.4, tweede lid
gewijzigd amendement-Rabbae (19, IX)
derde lid
vierde lid
subamendement-Rabbae (20, VI)
amendement-Van Bommel (9, VI) (toevoegen nieuw lid)
gewijzigd amendement-Ross-van Dorp (15, VI) (toevoegen nieuw lid)
artikel 1.4
onderdeel A
onderdelen B t/m E
artikel V
artikelen VI t/m XII
amendement-Van Bommel (10)
artikel XIII
artikel XIV
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming
25 871, nr. 17

5. Stemming over:
– de motie-Rijpstra c.s. over een betere samenhang van het onderwijs aan
zieke kinderen

Stemmingen
25 798

6. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra
en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de verruiming van de
bijdrageregeling voor het leerlingenvervoer
De Voorzitter: In de vergadering van 23 september 1998 zijn het
amendement-De Cloe/Lambrechts (stuk nr. 11) en het
amendement-Lambrechts (stuk nr. 14) door de regering overgenomen.
– artikel I, aanhef
– amendement-Schutte c.s. (8, I)
– punt 1
– punten 2 en 3
– amendement-Schutte c.s. (9, I) (toevoegen nieuw punt aan artikel I)
– artikel I
– amendement-Lambrechts c.s. (12)
Indien 12 verworpen:
– artikel II, aanhef
– amendement-Schutte c.s. (8, II)
– punt 1
– punt 2
– amendement-Schutte c.s. (9, II) (toevoegen nieuw punt aan artikel II)
– artikel II
– artikel IIA, aanhef
– punten 1 en 2
– amendement-Schutte c.s. (8, III)
– punt 3
– punt 4
– amendement-Schutte c.s. (9, III) (toevoegen nieuw punt aan artikel IIA)
– artikel IIA
– artikel III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 872 (R 1606)

7. Stemmingen in verband met
Herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet
1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte domiciliekeuze
– artikel I
– amendement-Van der Hoeven c.s. (6) (invoegen nieuw onderdeel Aa in
artikel II)
– artikel II
– artikelen III en IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
25 872 (R 1606), nr. 7

8. Stemming over:
– de motie-Udo c.s. over een actieplan om de Nederlandse achterstand met
betrekking tot octrooiverlening in te halen

26 200-I

9. Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 1999

26 200-III

10. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1999

26 200-II

11. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1999
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26 200-IXB
26 200-IXA

12. de gezamenlijke behandeling van:
– de algemene financiële beschouwingen
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999

26 032

13. Goedkeuring van de op 16 december 1997 te Brussel tot stand gekomen
Protocollen bij het Noord-Atlantische Verdrag betreffende de toetreding van de
Republiek Hongarije, de Republiek Polen en de Tsjechische Republiek

25 728 (R 1602)

14. Goedkeuring van het op 10 september 1996 te New York tot stand
gekomen Verdrag inzake het alomvattend verbod op kernproeven (Trb. 1997,
62)

25 905

15. Wijziging van de Wet geluidhinder

25 851

16. Goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg
tot stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van
afval in de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293)

25 736

17. Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Invoeringswet
Financiële-verhoudingswet met betrekking tot de werktuigenvrijstelling (Wet
wijziging werktuigenvrijstelling)

25 398

18. Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor
bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke
marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke
lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast (bijzondere
politieregisters)

Dinsdag 6 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 7 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 8 oktober

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

25 879

26 200-XIV
26 200-B
26 200-G

4. Arbeidsomstandighedenwet 1998
5. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 1999
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26 200-VII

26 200-C
26 200-D

6. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
1999
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1999
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1999

Dinsdag 13 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 14 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 15 oktober

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

26 200-XIII

4. de gezamenlijke behandeling van:
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999

26 200-E

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999

26 200-XI

5. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1999

25 757

6. Wijziging van de Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met de beperking van het
exporteren van uitkeringen (Wet beperking export uitkeringen)

25 837

7. Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de
behandeling van klachten door bestuursorganen

24 817

8. Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in verband met de instelling
van een College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

25 454 (R 1595)

9. Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair Strafrecht
en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het gehouden
evaluatie-onderzoek

Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
VVD
CDA
D66
Groenlinks
SP
RPF
SGP
GPV

550
525
450
300
280
160
105
105
95

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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Wetgevings- en notaoverleg

donderdag 29 oktober van 12.00–23.00 uur
van de vaste commissie voor Europese Zaken over Goedkeuring van het op
2 oktober 1997 te Amsterdam tot stand gekomen Verdrag van Amsterdam
houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de
Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige
bijbehorende akten, met Protocollen (25 922 (R 1613));
maandag 2 november van 13.00–17.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Milieu en
scheepvaart (25 868);
maandag 9 november van 11.00–23.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie over
onderdelen politie begroting 1999;
maandag 16 november van 11.00–23.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over onderdelen begroting
Grote Steden + integratiebeleid 1999;
maandag 23 november van 10.15–23.00 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het JOZ
1999.

Recesperiodes

–
–
–
–
–

herfstreces: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 1998
kerstreces: van vrijdag 18 december 1998 t/m maandag 18 januari 1999
krokusreces: vrijdag 12 februari t/m maandag 1 maart 1999
meireces: vrijdag 30 april t/m maandag 17 mei 1999
zomerreces: vrijdag 2 juli t/m maandag 30 augustus 1999

Tevens zal niet worden vergaderd op woensdag 3 maart (verkiezingen
provinciale staten), dinsdag 6 april («derde Paasdag»), dinsdag 25 mei
(«derde Pinksterdag») en donderdag 10 juni (verkiezing Europees Parlement).
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
– Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van
Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
(Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken) (26 135);
– Goedkeuring van het op 18 september 1997 te Oslo totstandgekomen
Verdrag inzake het verbod van het gebruik, de aanleg van voorraden, de
productie en de overdracht van anti-personeelsmijnen en inzake de
vernietiging van deze wapens (26 137, R 1620);
b. de vaste commissie voor Defensie:
– Wijziging van de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985
alsmede wijziging van de Algemene militaire pensioenwet in verband met de
overgang naar een geheel uit vrijwilligers bestaande krijgsmacht (26 139);
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wijziging van de wet van 14 februari 1994, Stb. 132, houdende wijziging
van de Huurprijzenwet woonruimte in verband met de decentralisatie van de
subsidiëring van de volkshuisvesting en de liberalisatie van huurprijzen van
duurdere woningen (omzetting van de tijdelijke toepasselijkheid op
geliberaliseerde huurovereenkomsten van enkele beschermende bepalingen
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uit de Huurprijzenwet woonruimte in een permanente toepasselijkheid)
(26 144);
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