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aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

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

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 879

4. Stemmingen in verband met Arbeidsomstandighedenwet
1998
De Voorzitter: mevrouw Schimmel trekt haar amendement-gedrukt onder
nr. 32 in. De heer Stroeken trekt zijn amendementen gedrukt onder de nrs. 12
en 13 in.
–
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–
–
–
–
–
–
–
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–
–

OVG419
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 en 2
amendement-De Wit (23)
artikel 3, eerste lid
tweede en derde lid
amendement-Middel (16) (toevoegen vierde lid)
artikel 3
artikel 4
amendement-De Wit (33)
artikel 5, eerste lid
tweede lid
amendement-Schimmel (29)
derde lid
vierde en vijfde lid
artikel 5
artikelen 6 en 7
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Stemmingen
25 879, nr. 34
25 879, nr. 35
25 879,
25 879,
25 879,
25 879,

nr.
nr.
nr.
nr.

37
38
39
40

Stemmingen
25 398

amendement-Stroeken (10) (toevoegen nieuw vijfde lid aan artikel 8)
artikel 8
amendement-De Wit (31, I)
artikel 9
artikelen 10 en 11
amendement-Middel (19, I)
opschrift hoofdstuk 3
amendement-Middel (18, I)
artikel 12
amendement-Middel (19, II) (invoegen artikel 12a)
amendement-Middel (18, II) (toevoegen nieuw zevende lid aan artikel 13)
artikel 13
amendement-Middel (26)
artikel 14
amendement-Stroeken (11)
artikel 15
artikelen 16 t/m 25
amendement-Middel (19, III)
artikel 26
artikel 27
amendement-Middel (21)
artikel 28
amendement-Middel (22) (invoegen nieuw artikel 28a)
artikelen 29 t/m 31
amendement-De Wit (31, II)
artikel 32
artikelen 33 t/m 55
amendement-De Wit (25)
artikel 56
artikelen 57 t/m 61
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen over:
– de motie-Stroeken over de gevolgen van de Arbowet voor
vrijwilligersorganisaties
– de motie-Stroeken over beperking van de kosten voor het midden- en
kleinbedrijf
– de motie-Middel over uitbreiding van de capaciteit van de Arbeidsinspectie
– de motie-Middel over preventieve activiteiten m.b.t. beroepsziekten
– de motie-Van Gent over voorlichting aan thuiswerkers
– de motie-Van Gent over aanstellingskeuringen
6. Stemmingen in verband met 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)
– artikel I, aanhef
– amendement-Kalsbeek-Jasperse (9, I)
– amendement-Nicolaï c.s. (12, I)
– amendement-Kalsbeek-Jasperse (9, II)
– onderdeel A
– amendement-Kalsbeek-Jasperse (8) (invoegen nieuw onderdeel A1)
– onderdeel AA
– onderdeel B, aanhef
– amendement-Nicolaï c.s. (12, II)
– artikel 13
– artikel 13a
– amendement-Nicolaï c.s. (12, III)
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artikel 13b
artikel 13c
amendement-Nicolaï c.s. (12, IV)
artikel 13d
onderdeel B
onderdeel C
amendement-Dittrich c.s. (11)
onderdeel D
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
25 736

7. Stemmingen in verband met Wijziging van de Gemeentewet, de
Waterschapswet en de Invoeringswet Financiële-verhoudingswet met
betrekking tot de werktuigenvrijstelling (Wet wijziging werktuigenvrijstelling)
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 736, nr. 6
25 736, nr. 7

8. Stemmingen over:
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over een financiële-effectrapportage
– de motie-Van der Hoeven c.s. over een nulpuntmeting

Stemmingen
25 851

9. Stemmingen in verband met 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)
– artikelen I t/m VIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 757

10. Stemmingen in verband met 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)
– artikelen I t/m VII
– amendement-Bijleveld-Schouten (8, II) (invoegen nieuw artikel)
– artikelen VIII t/m XIV
– amendement-Bijleveld-Schouten (8, III)
– artikel XV
– amendement-Bijleveld-Schouten (9, I) (invoegen nieuw artikel)
– amendement-Santi c.s. (10) (invoegen nieuw artikel)
– amendement-Bijleveld-Schouten (9, II)
Indien amendement 9,II verworpen:
– amendement-Santi c.s. (11)
– artikel XVI
– amendement-Bijleveld-Schouten (8, IV)
– artikel XVII
– amendement-Bijleveld-Schouten (8, I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 757, nr. 12
25 757, nr. 13
25 757, nr. 14

11. Stemmingen over:
– de motie-Schimmel c.s. over een handhavingsverdrag met Indonesië
– de motie-De Wit over informatie bij herleving uitkeringsrecht
– de motie-Van der Staaij over Molukse KNIL-militairen
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Stemmingen
24 456

12. Stemmingen in verband met 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
– amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (15, I)
– artikel I
– amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (15, II)
– artikel II
– amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (15, III)
– artikel III
– amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (15, IV)
– artikel IV
– amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (15, V)
– artikel V
– artikel VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 200-XI

13. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999
– artikelen 1 t/m 4
– amendement-Duivesteijn (13)
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
– begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
– begrotingsstaat Agentschap Rijksgebouwendienst
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 200, nr. 16

14. Stemmingen over:
– de motie-Van der Vlies over een breed maatschappelijk beraad ter wille van
een weer verantwoord verbinden van economie en ecologie
– de motie-Ravestein c.s. over ondergronds bouwen
– de motie-Rietkerk over overleg met bewonersorganisaties
– de motie-Rietkerk over huisvesting voor zelfstandig wonende ouderen
– de motie-Rietkerk over verlaging van het maximale huurstijgingspercentage
– de motie-Duivesteijn/Verbugt over flexibilisering van de Vinex-convenanten
– de motie-Van der Steenhoven over de bezuiniging op het RIVM
– de motie-Van der Steenhoven over grondstoffengebruik als onderdeel van
de milieubalans
– de motie-Van der Steenhoven over vormgeven van het grondstoffengebruik
in het duurzaamheidsbeleid
– de motie-Van Gent over bevriezing van de maximaal toegestane
huurverhoging
– de motie-Van Gent over toekenning van huursubsidie via de fiscus
– de motie-Verbugt over een provinciale projectprocedure
– de motie-Poppe over de NIBUD-huurquotenorm
– de motie-Poppe over de omvang van de aandachtsgroep voor de
volkshuisvesting
– de motie-Poppe over een jaarlijkse rapportageverplichting voor particuliere
verhuurders
– de motie-Poppe over het afromen van speculatiewinsten op grond
– de motie-Poppe over de regelgeving inzake gevaarlijke afvalstoffen

26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

12
14
15
16
17
19
20

26 200-XI, nr. 21
26 200-XI, nr. 23
26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,
26 200-XI,

nr.
nr.
nr.
nr.

24
25
26
27

26 200-XI, nr. 28
26 200-XI, nr. 29
26 200-XI, nr. 30
25 922 (R 1613)

15. 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
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25 922, nr. 13
25 922, nr. 14
25 922, nr. 15

Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de motie-Van Middelkoop/Scheltema-de Nie over Verklaring 35
– de motie-Van Middelkoop/Hessing over de motivering van maatregelen
– de motie-Hessing c.s. over een toekomstige herziening van art. 113

26 200-VI

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

25 627

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

26 011

18. Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet, de Wet tarieven
gezondheidszorg en de Wet ziekenhuisvoorzieningen in verband met
wijzigingen in de taak, samenstelling en werkwijze van de in die wetten
geregelde bestuursorganen, alsmede wijziging van andere wetten in verband
daarmee (uitvoeringsorganen volksgezondheid)

26 200-IV

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

26 251, nrs. 2 t/m 8

20. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

26 078

21. Bepalingen inzake redenominatie van schuldtitels in verband met de
deelname door Nederland aan de Economische en Monetaire Unie (Wet
schuldredenominatie)

26 120

22. Wijziging van de Muntwet 1987

26 124

23. Regels met betrekking tot de vervanging van contractuele verwijzingen
naar de Amsterdam Interbank Offered Rate en andere referentierentes,
alsmede tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, in verband
met de deelname van Nederland aan de Economische en Monetaire Unie
(Wet vervanging contractuele referentierentes)

25 837

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

25 437

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

25 925 (R 1614)

26. 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

25 620

27. 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

28. 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)
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25 454 (R 1595)

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

Dinsdag 10 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 november

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

25 403

23 251

4. de gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met
de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging
van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden)
– Wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering
(herziening van het gerechtelijk vooronderzoek)

25 804

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Ontgrondingenwet (verbreding heffingsdoeleinden)

25 927

6. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en van de Wet
administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, strekkende tot
vervanging van de mogelijkheid van beroep in cassatie door de mogelijkheid
van hoger beroep, alsmede het aanbrengen van enige andere wijzigingen
(vervanging in Mulderzaken van beroep in cassatie door hoger beroep bij het
gerechtshof Leeuwarden)

Dinsdag 17 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 november

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

26 200-VII

26 200-XII
26 200-A

4. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999
5. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 1999
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Spreektijden Begrotingsbehandeling
(na 29 oktober)
PvdA
VVD
CDA
D66
Groenlinks
SP
RPF
SGP
GPV
WETGEVINGS- EN NOTAOVERLEG

3451⁄2 minuten
341 minuten
2791⁄2 minuten
178 minuten
182 minuten
92 minuten
76 minuten
62 minuten
60 minuten

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 10.00 – 14.00 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.
maandag 14 december van 11.00 – 23.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het grote steden en integratiebeleid en het minderhedenbeleid

RECESPERIODES

– 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 Binnenlandse Zaken:
– Verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van
additionele artikelen betreffende Koninkrijksaangelegenheden die zijn
uitgewerkt (26 242 (R 1621));
– Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verdediging
(26 243 (R 1622));
b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging
richtlijn «Televisie zonder grenzen») (26 256);
c. de vaste commissie voor Financiën:
– Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan 1999) (26 245);
– Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (26 249);
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d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
– Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige andere
wetten, houdende technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet
SZW 1998) (26 239);
– Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon Besluit
Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (26 257);
e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wijziging van enkele wetten in verband met invoering van het regresrecht
in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en versterking van het
regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele technische wijzigingen
(Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW) (26 238).
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