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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

5 februari 1999

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 9 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 10 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 11 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
Stemmingen
25 311

3. Stemmmingen in verband met Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening
De stemmingslijst zal later worden rondgedeeld

Stemmingen
25 878

4. Stemmingen in verband met 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)
– artikelen I t/m V
N.B. artikel VI is vervallen
–
–
–
–
–

amendement-Dijksma/Lambrechts (10)
artikel VII
artikel VIII
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
26 238

5. Stemmingen in verband met Wijziging van enkele wetten in verband met
invoering van het regresrecht in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en
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versterking van het regresrecht in de Ziekenfondswet, alsmede enkele
technische wijzigingen (Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en
ZFW)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
25 927

6. Stemmingen in verband met 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)
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 027

artikel I, onderdelen A t/m C
gewijzigd amendement-Weekers (9)
onderdeel D
onderdeel E
artikel I
artikel II, onderdelen A t/m F
gewijzigd amendement-Weekers (10)
onderdeel G
onderdeel H
artikel II
artikelen III t/m VA
amendement-Dankers (7)
artikel VI
beweegreden
wetsvoorstel

artikel I
amendement-Van Oven (10)
artikel II
artikelen III t/m V
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met Wijziging van het Wetboek van Strafvordering,
de Wet op de rechterlijke organisatie en enkele andere wetten met betrekking
tot het beroep in cassatie in strafzaken (uitsluiting beroep in lichte
overtredingszaken en invoering verplichte schriftuur van een advocaat)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

begin artikel I
onderdeel A
gewijzigd amendement-Rabbae (11, I) (onderdeel B vervalt)
onderdeel B
gewijzigd amendement-Rabbae (11, II) (onderdeel C vervalt)
onderdeel C
amendement-Rabbae (10, I)
onderdeel D
onderdeel E
amendement-Rabbae (10, II)
onderdeel F
onderdeel G
amendement-Rabbae (10, III)
onderdeel H
amendement-Rabbae (10, IV)
onderdeel I
onderdelen Ia en J
artikel I
begin artikel II
gewijzigd amendement-Rabbae (11, III)
onderdeel A
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement-Rabbae (11, IV)
onderdeel B
gewijzigd amendement-Rabbae (11, V)
amendement-Weekers (7, I) (onderdeel C vervalt)
onderdeel C
gewijzigd amendement-Rabbae (11, VI)
amendement-Weekers (7, II) (onderdeel D vervalt)
onderdeel D
gewijzigd amendement-Rabbae (11, VII) (onderdeel E vervalt)
onderdeel E
artikel II
amendement-Rabbae (10, V)
artikel III
amendement-Rabbae (10, VI)
artikel IV
artikel IVa
amendement-Rabbae (10, VII)
artikel V
artikel VI
amendement-Rabbae (10, VIII)
artikel VII
artikel VIII
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
25 927, 26 027, nr. 12

8. Stemming over:
– de motie-Van Oven c.s. over naleving van het meldingsvoorschrift

Stemmingen
24 124, nr. 75
24 124, nr. 76

9. Stemmingen over: (moties geneesmiddelen)
– de motie-Kant over de voorbereidingstijd bij beleidswijzigingen
– de motie-Kant over de aanpassing van de vergoedingslimieten

Stemmingen
25 448, nr. 17

10. Stemmingen over: (moties varkenshouderij)
– de motie-Eisses-Timmerman c.s. over het voorkomen van de tweede
generieke korting
– de motie-Eisses-Timmerman c.s. over het opschorten van de werking van
de Wet Herstructurering varkenshouderij

25 448, nr. 18

11. Regeling van werkzaamheden
26 156

12. Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen
inzake het correctief referendum

26 137 (R 1620)

13. 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

26 349

14. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1998
(derde wijziging)

23 984

15. Goedkeuring van het op 24 juni 1986 te Genève tot stand gekomen
Verdrag betreffende veiligheid bij het gebruik van asbest (Verdrag nr. 162
aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar tweeënzeventigste zitting)
Donderdag 11 februari, aan het einde van de vergadering:
– eventuele stemmingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, agenda

A–3

Dinsdag 2 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 4 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

25 446 (R 1594)

4. Instelling van een exclusieve economische zone van het Koninkrijk
(Rijkswet instelling exclusieve economische zone)

26 130

5. Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 teneinde de verstrekking
van informatie aan het publiek te verbeteren

25 892

6. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens)

26 110 (R 1619)

7. Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad
Defensie)

Dinsdag 9 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 10 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 11 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

25 929

4. Wijziging van de Algemene wet op het binnentreden en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering (opheffing voor deurwaarders van het
machtigingsvereiste voor het zonder toestemming binnentreden in een
woning)

26 108

5. Aanpassing van de Nederlandse wetgeving aan richtlijn 96/9/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken

26 063

6. Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het
uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die gevallen
waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende
maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden)
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Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 15 maart van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Economische Zaken over Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van het stellen van nadere regels ten
aanzien van het netbeheer en de levering van elektriciteit aan beschermde
afnemers (26 303)

Recesperiodes

– 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, dinsdag 25 mei 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 Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met het onder de
prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening (26 376);
– Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek onder meer in verband met de verlenging van de periode van
afwijkende bekostiging van de opleidingen op het gebied van de kunst,
bepaalde lerarenopleidingen op het gebied van de kunst, de voortgezette
kunstopleidingen en de voortgezette opleidingen bouwkunst (26 377);
b. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de totstandkoming
van richtlijn nr. 98/25/EG van de Raad van de Europese Unie van 27 april
1998 (PbEG L 133) houdende wijziging van richtlijn nr. 95/21/EG betreffende
de naleving, met betrekking tot schepen die gebruik maken van havens in de
Gemeenschap en varen in de onder de jurisdictie van de lid-staten vallende
wateren, van internationale normen op het gebied van de veiligheid van
schepen, voorkoming van verontreining en leef- en werkomstandigheden aan
boord (havenstaatcontrole) (26 383).
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