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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

6 november 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 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

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 627

4. Stemmingen in verband met Machtiging tot medewerking aan de oprichting
van een Waarborgfonds voor de zorgsector
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 011

5. Stemmingen in verband met 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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG428
ISSN 0921 - 7371

gewijzigd amendement-Buijs (10, I)
artikel I
artikelen II en III
gewijzigd amendement-Buijs (10, II)
gewijzigd amendement-Buijs (10, III)
artikel IV
artikelen V t/m XXIII
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
26 200-VI

6. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999
–
–
–
–
–
–

26 200-VI, nr. 21
26 200-VI, nr. 22
26 200-VI,
26 200-VI,
26 200-VI,
26 200-VI,
26 200-VI,
26 200-VI,
26 200-VI,

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

23
24
25
26
27
28
29

Stemmingen
25 454 (R 1595)

7. Stemmingen over de moties begroting Justitie:
– de motie-Van de Camp/Halsema over extra uitgaven in verband met
asielzoekers
– de motie-Van de Camp c.s. over het geweldsniveau van het videospel
Carmaggedon II
– de motie-Van de Camp over geweld op straat en alcoholmisbruik
– de motie-De Wit over de uurvergoeding voor gefinancierde rechtshulp
– de motie-Dittrich over de gemiddelde uurvergoeding voor asielzaken
– de motie-Halsema over het horen van buitenlandse opsporingsambtenaren
– de motie-Halsema c.s. over de overdracht van het beheer over de politie
– de motie-Halsema over kwaliteitsverbetering in de asielprocedure
– de motie-Halsema over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar
het functioneren van de IND
8. Stemmingen in verband met Wijziging van de Wet militair tuchtrecht, het
Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militaire strafrechtspraak naar
aanleiding van het gehouden evaluatie-onderzoek
–
–
–
–
–

25 837

artikelen I t/m III
amendement-Niederer (7)
artikel IV-artikelen V en VI
beweegreden
wetsvoorstel

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

Stemming
25 837, nr. 8

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat, onderdeel agentschappen
beweegreden
wetsvoorstel

gewijzigd amendement-Brood (9)
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemming over motie klachten bestuursorganen:
– de motie-Apostolou c.s. over de positie van de commissies voor de
Verzoekschriften
11. Verslagen van op 27 oktober en 3 november gehouden algemeen overleg
over asielbeleid
met maximum spreektijden van 4 minuten

25 403

23 251

26 200-IV

12. 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)
13. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (Re- en dupliek)
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25 804

14. Wetsvoorstel Wijziging van de Ontgrondingenwet (verbreding heffingsdoeleinden)

25 927

15. 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)

25 437

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

25 925 (R 1614)

17. 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

18. 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

19. 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)
20. Verslag van een algemeen overleg over publiekprivate samenwerking
met maximum spreektijden van 2 minuten

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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26 019

6. Voorstel van wet van het lid Van Ardenne-van der Hoeven tot wijziging van
de bepalingen betreffende pensioen in de Uitkeringswet tegemoetkoming twee
tot vijfjarige diensttijd veteranen

25 979

7. Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met onder meer de
bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs

Dinsdag 24 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 25 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 26 november

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

26 200-XVI

4. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999

25 971

5. Wijziging van de Wet conflictenrecht namen in verband met de totstandkoming van de wet van 10 april 1997 tot wijziging van de artikelen 5 en 9 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en in verband daarmede van enige andere
artikelen van dit Wetboek (Stb. 161)

Spreektijden Begrotingsbehandeling PvdA
(na 5 november)
VVD
CDA
D66
Groenlinks
SP
RPF
SGP
GPV
Wetgevings- en notaoverleg

2901⁄2 minuten
295 minuten
2291⁄2 minuten
146 minuten
155 minuten
79 minuten
61 minuten
52 minuten
45 minuten

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 23 november van 11.00 – 18.00 uur
van de vaste commissie voor Financiën over wetsvoorstel Aanpassing van de
Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de
Coördinatiewet Sociale Verzekering en in samenhang daarmee enige andere
wetten naar aanleiding van de voorstellen van de werkgroep Fiscale
behandeling pensioenen (Wet fiscale behandeling van pensioenen) (26 020).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, agenda

A–4

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: 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 Financiën:
– Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en de Faillissementswet
met betrekking tot het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen
en effectentransacties in betalings- en effectenafwikkelsystemen (26 260);
b. de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Wijziging van de Waarborgwet 1986 met betrekking tot de uitoefening van
toezicht op de naleving (26 258);
c. de vaste commissie voor Europese Zaken:
– Goedkeuring van de op 24 november 1997 te Brussel totstandgekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-staten, enerzijds,
en het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië, anderzijds (Trb. 1998, 136) (26 142).
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