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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

9 oktober 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 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

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
N.B. Bij deze regeling van werkzaamheden zal de Voorzitter voorstellen toe
te voegen aan de agenda van heden en onmiddellijk te behandelen:
26 241

Brief van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake het instellen
van een enquête naar de vliegramp Bijlmermeer

Stemming
25 728 (R 1602), nr. 7

4. Stemming over motie kernwapenverdrag:
– de gewijzigde motie-Hoekema c.s. over onderhandelingen ter vermindering
van de kernwapenarsenalen

Stemmingen
26 200-VI, nr. 5

5. Stemmingen over moties vao gezondheid gedetineerden:
– de motie-Dittrich over aanpassing van artikel 22, lid 3, van de Penitentiare
maatregel
– de motie-Zijlstra c.s. over evaluatie van de uitwerking van een aantal
onderdelen van de Penitentiaire maatregel

26 200-VI, nr. 6

Stemming
25 446, nr. 23

OVG414
ISSN 0921 - 7371

6. Stemming over motie Schiphol:
– de motie-Rosenmöller over de grens van 12000 woningen als
resultaatverplichting
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Stemmingen
26 200 XIV

7. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
(XIV) voor het jaar 1999
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 200 B

8. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het
jaar 1999
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 200 G

Stemmingen
26 201

Stemmingen
26 200 XIV, nr. 9
26 200 XIV, nr. 11 herdruk
26 200 XIV, nr. 12
26 200 XIV, nr. 13
26 200 XIV, nr. 14
26 200 XIV, nr. 15
nr.
nr.
nr.
nr.

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1998
–
–
–
–
–

XIV,
XIV,
XIV,
XIV,

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1999
–
–
–
–
–

26 200
26 200
26 200
26 200

artikelen 1 t/m 6
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat, onderdeel Agentschap LASER
begrotingsstaat, Agentschap Bureau Heffingen
begrotingsstaat, Agentschap Plantenziektenkundige Dienst
beweegreden
wetsvoorstel

16
17
18
19

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen over moties Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Schreijer-Pierik over een
onevenredig nadeel voor knelgevallen in de varkenshouderij
– de motie-Ter Veer c.s. over voorlichting over bedrijfsbeëindiging in de
varkenshouderij
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over een gebruikersraad t.b.v.
het diergezondheidsfonds varkenshouderij
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over het beheer van het fonds
politionele dierziekten
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over uitbreiding van het areaal
agrarisch natuurbeheer
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over een schaderegeling voor
gedupeerde akkerbouwers en tuinders
– de motie-Waalkens c.s. over het quoteringssysteem van de EU
– de motie-M.B. Vos over verhandelbare pluimveerechten
– de motie-M.B. Vos over de aankoopstrategie voor natuuruitbreiding
– de motie-M.B. Vos c.s. over de lijst van gebieden onder de
EG-Habitatrichtlijn
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26 200
26 200
26 200
26 200

XIV,
XIV,
XIV,
XIV,

nr.
nr.
nr.
nr.

20
21
22
23

26 200 XIV, nr. 24
26 200 XIV, nr. 25
26 200 XIV, nr. 26
26 200 XIV, nr. 27
Stemmingen
26 200 VII, nr. 11
26 200 VII, nr. 12
26 200 VII, nr. 13
26 200 VII, nr. 14
26 200 VII, nr. 15

26 200 VII, nr. 17
26 200 VII, nr. 18
26 200 VII, nr. 19
26 200 VII, nr. 20
26 200 VII, nr. 21

– de motie-M.B. Vos c.s. over realisatie van de EHS
– de motie-Oplaat c.s. over beheer van het Diergezondheidsfonds
– de motie-Poppe c.s. over de fokmethodes bij rundvee
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over tussendoelstellingen ten aanzien van
de EHS
– de motie-Stellingwerf over uitbreiding niet grondgebonden pluimveehouderij
– de motie-Stellingwerf c.s. over stimulering veredeling biologische gewassen
– de motie-Stellingwerf c.s. over de instandhouding van GGO-vrije
voedselketens
– de motie-Van der Vlies c.s. over groeibevorderaars in diervoeders
12. Stemming over moties Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties:
– de motie-Van der Hoeven/Van den Berg over dualisme op lokaal niveau
– de motie-Van der Hoeven over een toezichthoudend orgaan m.b.t. de
fiscale rechtstoepassing door lagere overheden
– de motie-Van der Hoeven over extern personeel
– de motie-De Cloe c.s. over grensoverschrijdende samenwerking
– de motie-Wagenaar over financiële middelen voor het Project versterking
brandweer en het Project geneeskundige hulpverlening bij omgevallen en
rampen
– de motie-Te Veldhuis c.s. over het millennium-proof zijn van vitale
overheidsorganen en voorzieningen
– de motie-Kant/Oedayraj Singh Varma over de inspraak van de
gemeenteraad bij de benoeming van de burgemeester
– de motie-Kant/Oedayraj Singh Varma over laagdrempelige mogelijkheden
voor het leren van de Nederlandse taal
– de motie-Scheltema-de Nie c.s. over criteria voor verzelfstandigingen en
privatiseringen bij gemeenten en provincies
– de motie-Van den Berg c.s. over gemeentelijke herindeling
13. het verslag van een algemeen overleg over de privatisering van de
Ziektewet
met maximum spreektijden van 2 minuten
14. het verslag van een algemeen overleg over de voorbereiding van de
Algemene Raad
met maximum spreektijden van 2 minuten

26 200 XIII
26 200 E

26 200, nr. 27

15. 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
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999
Hierbij is tevens aan de orde:
– de motie-Balkenende over publiek-private samenwerking

26 200 XI

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

24 817

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

26 117

18. Wijziging van de Wet op de samenstelling van de burgerlijke gerechten in
verband met verhoging van de maximale aantallen raadsheren in en
advocaten-generaal bij de Hoge Raad
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25 934

19. Bepalingen met betrekking tot de dienstverlening op het gebied van
grensoverschrijdende overmakingen (Wet grensoverschrijdende betaaldiensten)

26 144

20. 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 uit de
Huurprijzenwet woonruimte in een permanente toepasselijkheid)

26 097

21. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 1997 (slotwet)

26 025, nr. 25

22. Financiële verantwoording van het ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) over het jaar 1997

26 071

23. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1997 (slotwet)

26 074

24. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Provinciefonds voor het jaar 1997 (slotwet)

26 102

25. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Gemeentefonds voor het jaar 1997 (slotwet)

26 025, nr. 9

26. Financiële verantwoording van het ministerie van Binnenlandse Zaken
(VII) over het jaar 1997

26 025, nr. 12

27. Financiële verantwoording van het Provinciefonds over het jaar 1997

26 025, nr. 29

28. Financiële verantwoording van het Gemeentefonds over het jaar 1997

26 095

29. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1997 (slotwet)

26 025, nr. 22

30. Financiële verantwoording van de Nationale Schuld (IXA) over het jaar
1997

26 025, nr. 23

31. Financiële verantwoording van het ministerie van Financiën (IXB) over het
jaar 1997

25 879

32. Arbeidsomstandighedenwet 1998
(Voortzetting)

25 757

33. 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

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

25 454 (R 1595)

35. Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het Wetboek van Militair
Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar aanleiding van het
gehouden evaluatie-onderzoek
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36. Verslag van een algemeen overleg inzake het instrumentarium
geluidhinder
met maximum spreektijden van 2 minuten
25 736

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

25 398

38. 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)

25 851

39. 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)

Dinsdag 27 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 oktober

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

25 627

4. Machtiging tot medewerking aan de oprichting van een Waarborgfonds
voor de zorgsector

25 926

5. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Beroepswet, de Wet
administratieve rechtspraak belastingzaken, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, de Wet op de Raad van State, de Wet op de studiefinanciering en
de Wet tarieven in burgerlijke zaken ter verhoging van de opbrengst van de
griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)

25 437

6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, enige andere wetboeken en
enige wetten (opheffing algemeen bordeelverbod)

25 925 (R 1614)

7. Goedkeuring van het op 3 mei 1996 te Genève tot stand gekomen
Protocol inzake het verbod of de beperking van het gebruik van mijnen,
valstrikmijnen en andere mechanismen, zoals gewijzigd op 3 mei 1996
(Protocol II zoals gewijzigd op 3 mei 1996), en van het op 13 oktober 1995 te
Wenen tot stand gekomen Aanvullend Protocol inzake blindmakende
laserwapens (Protocol IV), gehecht aan het Verdrag inzake het verbod of de
beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht
worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking
te hebben
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25 620

8. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de
bepaling inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de
burgemeester

25 863

9. Regelen ter beheersing en versnelling van de procedures inzake de aanleg
van de vijfde baan van de Luchthaven Schiphol (Wet procedures vijfde baan
Schiphol) (voortzetting)

24 456

10. Aanpassing van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
verzekeringsbedrijf 1993 en de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf
in verband met het mogelijk maken van onderzoek naar de toereikendheid
van deze wetgeving of van de wijze waarop de toezichthouders deze
wetgeving uitvoeren of hebben uitgevoerd
(voortzetting)

Dinsdag 3 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 november

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

25 922 (R 1613)

4. 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

26 200 IV

5. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999

26 200 VI

6. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999

Spreektijden begrotingsbehandeling
(na 9 oktober)
PvdA
VVD
CDA
D66
Groenlinks
SP
RPF
SGP
GPV

4271⁄2 minuten
417 minuten
3471⁄2 minuten
221 minuten
225 minuten
111 minuten
76 minuten
80 minuten
71 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 16 november van 11.00–23.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Justitie over
onderdelen politie begroting 1999;
maandag 23 november van 10.15–23.00 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het JOZ
1999;
maandag 30 november van 10.15–19.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
onderdeel cultuur begroting 1999.

Recesperiodes

–
–
–
–
–

herfstreces: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 1998
kerstreces: 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 Binnenlandse Zaken:
– Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen
inzake het correctief referendum (26 156);
– Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen
inzake de Nationale ombudsman (26 157);
b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake geneeskundige
verklaringen (26 224);
c. de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen
en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)
(26 219).
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