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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

19 maart 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 23 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 24 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 25 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
Stemmingen
26 338, nr. 2
26 338, nr. 3

3. Stemmingen over: (VAO moties Vreemdelingenbewaring)
– de motie-Wijn over strafbaarstelling van illegaal bedrijf
– de motie-Halsema over nadere regels voor vreemdelingenbewaring

Stemming
26 404, nr. 2

4. Stemming over: (VAO Contactplan)
– de motie-Van Middelkoop c.s. over openbaarmaking van het CPT-rapport

Stemmingen
26 200-XIV, nr. 44

5. Stemmingen over: (VAO Habitat en Vogelrichtlijn)
– de motie-Stellingwerf c.s. over ontbrekende delen van de speciale
beschermingszone
– de motie-Van Wijmen over de gevolgen van een aanwijzing tot speciale
beschermingszone

26 200-XIV, nr. 45

Stemmingen
25 420, nr. 12
25 420, nr. 13
25 420, nr. 14
Stemmingen
25 929
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6. Stemmingen over: (VAO Programma Beheer)
– de motie-Rietkerk c.s. over contractbevoegdheden voor particuliere
organisaties
– de motie-Rietkerk c.s. over fiscale voordelen bij het realiseren van de
ecologische hoofdstructuur
– de motie-Rietkerk c.s. over het voorkomen van verbossing van rietlanden
7. Stemmingen in verband met 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)
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artikel I, aanhef
amendement-Rabbae
onderdeel A
onderdelen B en C
artikel I
artikel II, aanhef
amendement-Rabbae
onderdeel aA
onderdelen A en B
amendement-Rabbae
onderdeel C
artikel II
artikel III
amendement-Rabbae
beweegreden
wetsvoorstel

(7, II)

(7, III) (onderdeel aA vervalt)

(7, IV) (onderdeel C vervalt)

(7, I)

Stemmingen
26 108

8. Stemmingen in verband met 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
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 108, nr. 9

9. Stemmingen over:
– de motie-Wagenaar c.s. over het van overheidswege toegankelijk maken
van wet- en regelgeving via Internet
– de motie-Scheltema-de Nie c.s. over belemmerende bepalingen in de
Auteurswet en enkele andere wetten
– de motie-O.P.G. Vos c.s. over de openbaarmaking van wetgeving,
gerechtelijke uitspraken en dergelijke

26 108, nr. 10
26 108, nr. 11

Stemmingen
26 235

10. Stemmingen in verband met Wijziging van enige bepalingen van de
Waterschapswet
– artikel I, onderdelen A t/m EE
– amendement-Van den Berg (7, I)
– onderdeel FF
– onderdelen GG en HH
– artikel I
– amendement-Van den Berg (7, II)
– artikel II
– artikel III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
26 235, nr. 8

11. Stemming over: (motie Waterschapswet)
– de motie-Poppe over opheffing van de waterschappen

Stemmingen
25 446 (R 1594)

12. Stemmingen in verband met Instelling van een exclusieve economische
zone van het Koninkrijk (Rijkswet instelling exclusieve economische zone)
– artikelen 1 t/m 5
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 446, nr. 9

13. Stemmingen over:
– de motie-Hoekema c.s. over het toepassen van bouwactiviteiten in volle
zee
– de motie-Stellingwerf c.s. over het beleid voor de inrichting van de
exclusieve economische zone
– de motie-Leers/Van der Steenhoven over de plaatsing van zendinstallaties

25 446, nr. 10
25 446, nr. 11
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25 446, nr. 12
25 446, nr. 13

Stemmingen
21 501-20, nr. 73
21 501-20, nr. 74
21 501-20, nr. 75

21 501-20, nr. 76
21 501-20, nr. 77

– de motie-Leers/Van der Steenhoven over een planologisch instrumentarium
voor activiteiten in de Noordzee
– de motie-Van den Berg/Stellingwerf over de voorgenomen plaatsing van
zendmasten in de Noordzee
14. Stemmingen over:
– de motie-Rosenmöller over de individuele vertrouwensregel in het verkeer
tussen Europese Commissie en Europees Parlement
– de motie-De Hoop Scheffer/De Graaf over benoeming van de voorzitter van
de Europese Commissie nadat het Europees Parlement is verkozen
– de motie-Melkert/Hessing houdende de uitspraak, dat het Europess
Parlement in nieuwe samenstelling zich over de nieuwe voorzitter en de
Commissie als geheel moet kunnen uitspreken
– de motie-de Graaf c.s. over invoering van het recht van het Europees
Parlement om individuele Commissieleden te ontslaan
– de motie-Hessing/Melkert over de verplichting voor Commissieleden om af
te treden bij ontbrekend vertrouwen van het Europees Parlement

26 063

15. 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)

26 346

16. Wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met
uitbreiding van de doelgroep en verhoging van het normbedrag overige
studiekosten (voortzetting)

25 892

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

26 110 (R 1619)

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

26 139

19. Wijziging van de Wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht 1985
alsmede wijziging van de Algemene militaire pensioenwet in verband met de
overgang naar een geheel uit vrijwilligers bestaande krijgsmacht

26 350

20. Wijziging van bepalingen in de Wet milieubeheer met betrekking tot
milieueffectrapportage

26 303

21. 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
22. Verslag van een algemeen overleg over Eindhoven airport
met maximum spreektijden van 2 minuten
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Dinsdag 30 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 31 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 1 april

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

26 079

4. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

25 233

5. Regels omtrent de bemanning van zeeschepen (Zeevaartbemanningswet)
6. Het debat over de Europese Top
met maximumspreektijden van
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
overige

Woensdag 7 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 8 april

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

10 minuten
7 minuten
5 minuten

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
23 959

4. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame,
registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 12 april van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie inzake het Beleidsplan Nederlandse politie 1999–2002 (26 345)
Maandag 12 april van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota Vernieuwing Studiefinanciering (26 397)
Maandag 12 april van 19.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie inzake Wetgeving voor de elektronische
snelweg (25 880, nr. 2)
Maandag 19 april van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie inzake Contourennota modernisering
rechterlijke organisatie (26 352)

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, agenda

A–4

Maandag 26 april van 10.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over «de ruimte van Nederland», startnota ruimtelijke ordening
1999 (26 391)
Maandag 26 april van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
notitie Toekomstig Lerarenbeleid
Maandag 14 juni van 11.00 tot 20.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de vierde nota
Waterhuishouding en de notitie aanpak wateroverlast (26 401)
Maandag 21 juni van 11.00 tot 20.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de
Perspectievennota Verkeer en Vervoer
Recesperiodes

– 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 dinsdag 6 april, dinsdag 25 mei en
donderdag 10 juni (verkiezing Europees Parlement).
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