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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

12 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 2 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 4 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

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

3. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg over de
beleidsnotitie gemeentelijke herindeling (26 331) te weten:

26 331, nr. 3

– de motie-Van der Hoeven over het niet vooruitlopen op het voorstel tot
wijziging van de Wet Arhi
– de motie-Halsema over het instellen van een serieuze beroepsgang met
rechtsgevolg
– de motie-Van den Berg over ruimte voor de gemeenten om via
samenwerking tot een oplossing te komen

26 331, nr. 4
26 331, nr. 5

EINDSTEMMING
25 311

4. Eindstemmming in verband met
Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
5. Regeling van werkzaamheden

25 446 (R 1594)

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

26 130

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

25 892

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

26 110 (R 1619)

9. Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad
Defensie)
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26 251, nrs. 31 t/m 44

10. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

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)

26 161

7. Uitbreiding van de Wet milieubeheer (retributies milieugevaarlijke stoffen)

26 339

8. Voorschriften van tijdelijke aard, waaronder wijziging van de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, in verband met de
vernieuwing van opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs op het gebied
van de natuur (Tijdelijke wet aanwijzing bèta-opleidingen)

26 346

9. Wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met
uitbreiding van de doelgroep en verhoging van het normbedrag overige
studiekosten

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)
Maandag 29 maart van 14.15 – 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie inzake Wetgeving voor de elektronische
snelweg (25 880, nr. 2)
Maandag 12 april van 11.15 – 23.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie inzake het Beleidsplan Nederlandse politie 1999–2002 (26 345)
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Maandag 19 april van 11.15 – 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie inzake Contourennota modernisering
rechterlijke organisatie (26 352).
Maandag 26 april van 10.15 – 18.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over «de ruimte van Nederland», startnota ruimtelijke ordening
1999 (26 391).
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).
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