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draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 15 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 16 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
24 095, nr. 28
24 095, nr. 29
24 095, nr. 30
24 095, nr. 32
24 095, nr. 33
24 095, nr. 34
24 095, nr. 35
Stemmingen
26 800-V

3. Stemmingen over (VAO frequentiebeleid)
– de motie-Van Zuijlen c.s. over uitgifte van frequenties voor DAB
– de motie-Van Zuijlen c.s. over intrekking van de Radio Omroep Zenderwet
– de motie-Van Zuijlen/Bakker over het geclausuleerd veilen van een pakket
FM-frequenties als nieuwszender
– de motie-Van Bommel over het uitfaseren van middengolfzenders naar
FM-frequenties
– de motie-Nicolaï c.s. over het stellen van voorwaarden bij het toedelen van
DVB-T-vergunningen
– de motie-Nicolaï c.s. over de nieuwe verdeling van de FM-frequenties
– de motie-Nicolaï over het opheffen van de dubbele bedekking van Radio 1
4. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG615
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 5
artikelen 06.01 t/m 06.05
gewijzigd amendement Hoekema c.s. (33,I)
artikel 06.06
gewijzigd amendement Hoekema c.s. (33,II)
artikel 07.01
artikelen 07.02 t/m 09.02
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (29,I)
artikel 09.03
artikel 09.04 t/m 14.05
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
26 800-V, nr. 34
26 800-V, nr. 35
26 800-V, nr. 36
26 800-V, nr. 37
26 800-V, nr. 38
26 800-V, nr. 39
26 800-V, nr. 40
26 800-V, nr. 41
26 800-V, nr. 42
26 800-V, nr. 43
26 800-V, nr. 44
26 800-V, nr. 45
26 800-V, nr. 46
26 800-V, nr. 47
26 800-V,
26 800-V,
26 800-V,
26 800-V,
26 800-V,
26 800-V,

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

48
49
50
51
52
53

26 800-V, nr. 54
26 800-V, nr. 55
26 800-V, nr. 59
26 800-V, nr. 60
26 800-V, nr. 61
26 800-V, nr. 62

amendement Wilders/Dijksma (21,I)
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (23,I)
artikel 14.07
artikelen 14.08 en 14.09
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (22,I)
amendement Wilders/Dijksma (21,II)
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (29,II)
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (23,II)
artikel 15.01
artikelen 15.02 t/m 16.03
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (24,I)
artikel 16.04
artikelen 16.05 t/m 18.03
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (24,II)
artikel 18.04
artikel 18.05
amendement Van Ardenne-van der Hoeven (22,II)
artikel 18.06
artikelen 18.07 t/m 18.12
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat Agentschap CBI
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen over: (moties begroting Buitenlandse Zaken)
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over steun aan het democratisch
proces in Indonesië
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over kindsoldaten
– de motie-Eurlings c.s. over het instellen van deellidmaatschappen bij de EU
– de motie-Eurlings c.s. over samenwerkingsrelaties met niet-EU-landen in
Europa
– de motie-Koenders over conflictpreventie
– de motie-Koenders/Hoekema over de NAVO en nucleaire wapenbeheersing
– de motie-Koenders c.s. over het gemeenschappelijk Europees
defensiebeleid
– de motie-Koenders c.s. over de doodstraf
– de motie-M.B. Vos over economische sancties tegen Servië
– de motie-M.B. Vos over de neveneffecten van omvangrijke economische
sancties
– de motie-M.B. Vos over het verwijderen van kernwapens uit Nederland
– de motie-M.B. Vos over de Top te Helsinki
– de motie-M.B. Vos over codecisie van het Europees Parlement bij het
landbouwbeleid
– de motie-Van den Doel c.s. over de financiële bijdragen aan internationale
organisaties
– de motie-Wilders c.s. over de situatie in het Midden-Oosten
– de motie-Wilders c.s. over de bestrijding van het terrorisme
– de motie-Wilders c.s. over het moslimextremisme
– de motie-Hoekema c.s. over het project klantvriendelijke visumverlening
– de motie-Hoekema c.s. over een nationaal mensenrechteninstituut
– de motie-Van den Berg c.s. over waterbeheer als onderdeel van
internationale hulp
– de motie-Van Middelkoop over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
– de motie-Van Middelkoop/Van den Berg over een historisch onderzoek naar
de overdracht van Nederlands Nieuw Guinea
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven/Ter Veer over het mandaat van het
Centrum voor Importbevordering
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over het ORET/MILIEV-programma
– de motie-Dijksma c.s. over stedelijke armoedebestrijding
– de motie-Ter Veer c.s. over het beschikbaarstellen van HIV/AIDS-vaccins
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26 800-V, nr. 63
26 800-V, nr. 64
26 800-V, nr. 65
26 800-V, nr. 66
26 800-V, nr. 67
26 800-V, nr. 68

6. Stemmingen over: (moties gasboringen Waddenzee)
– de motie-Van der Steenhoven over verdere proef- of winningsboringen
– de motie-Poppe over uitvoering van de motie-Witteveen-Hevinga op stuk
26 431, nr. 5
– de motie-Witteveen-Hevinga/Augusteijn-Esser over een langetermijnwerking
van de nieuwe PKB

26 431, nr. 12
26 431, nr. 13
26 431, nr. 14

Stemmingen

7. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg inzake de
nota Belvedere, te weten:
– de motie-Schoenmakers c.s. over de aanstelling van landschapsintendanten
– de motie-Geluk/Schreijer-Pierik over afwegingen over aanwijzingen van
Belverderegebieden
– de motie-Ravesteijn/Schoenmakers over een wettelijke regeling van een
CHER
– de motie-Stellingwerf/Schoenmakers over «het vergeten randmeer»

26 663, nr. 4
26 663, nr. 5
26 663, nr. 6
26 663, nr. 7
Stemmingen
26 800-XIV, nr. 53
26 800-XIV, nr. 54
26 800-XIV, nr. 55
26 800-XIV, nr. 56
26 800-XIV, nr. 57
26 800-XIV,
26 800-XIV,
26 800-XIV,
26 800-XIV,

nr.
nr.
nr.
nr.

Stemmingen
26 446, nr. 4
26 446, nr. 6
26 446, nr. 7
26 446, nr. 8
Stemmingen
26 800-XIV

– de motie-Karimi c.s. over het financieren van milieudoelstellingen met
ontwikkelingsgelden
– de motie-Karimi c.s. over voldoende inspannningen op het terrein van het
milieu
– de motie-Karimi over Honduras
– de motie-Karimi over het Jan Vrijmanfonds
– de motie-Hessing c.s. over het bevorderen van onder meer de lokale
economie
– de motie-Remak c.s over het belang van basisonderwijs voor de
armoedebestrijding

58
59
60
61

8. Stemmingen over de moties Visserij-deel begroting Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over registratie van handel in
zoetwatervis
– de motie-Hermann/M.B. Vos over aquacultuur
– de motie-Hermann/Augusteijn-Esser over vangst- en dodingsmethoden van
vissen
– de motie-O.P.G. Vos c.s. over quota als beheersmaatregel
– de motie-O.P.G. Vos c.s. over vangstregulerende maatregelen voor
schepen onder buitenlandse vlag
– de motie-Augusteijn-Esser ovr aanlanding van bijvangsten
– de motie-Augusteijn-Esser/Hermann over de mechanische kokkelvisserij
– de motie-Van der Vlies c.s. over visstroperij
– de motie-Van der Vlies c.s. over visstandbeheerplannen
9. Stemmingen over de moties die tijdens het nota-overleg zijn ingediend
inzake LNV-beleidsprogramma:
– de motie-Waalkens over clustering van intensieve veehouderijbedrijven
– de motie-Schreijer-Pierik over voorlichting over (subsidie)regelingen op
sociaal-economisch terrein
– de motie-M.B. Vos over een brede sterkte- en zwakteanalyse
– de motie-Stellingwerf over het welzijn van dieren
10. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (XIV) voor het jaar 2000
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 9
artikelen 10.01 t/m 12.01
amendement Th.A.M. Meijer (11)
amendement Waalkens c.s. (19,I)
artikel 12.02
artikel 12.03
amendement Stellingwerf c.s. (10)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
26 800-F

11. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2000
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 800-A

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

12. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 800-XII

artikel 12.04
artikelen 12.05 t/m 13.02
amendement Waalkens c.s. (19,II)
artikel 13.03
artikelen 13.04 t/m 16.09
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat Agentschap LASER
begrotingsstaat Agentschap Bureau Heffingen
begrotingsstaat Agentschap Plantenziektenkundige Dienst
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 4
amendement Van der Steenhoven (4,I)
begrotingsstaat, onderdeel verplichtingen en uitgaven, artikel 01.01
artikel 01.01
artikel 01.02
amendement Van der Steenhoven (4,II)
artikel 01.03
artikelen 02.01 t/m 03.04
amendement Giskes (5)
artikel 03.05
artikelen 04.01 t/m 04.06
begrotingsstaat, onderdeel verplichtingen en uitgaven
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) voor het jaar 2000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 6
amendement Niederer/Ravestein (6,I)
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikel 01,01
artikelen 01.02 t/m 01.13
amendement Van der Steenhoven (5,I)
artikel 01.14
artikelen 01.15 t/m 01.22
amendement Niederer/Ravestein (6,II) (toevoegen nieuw artikel)
artikelen 02.01 t/m 03.04
amendement Van Gijzel (8,I)
amendement Van Gijzel (8,II)
artikel 03.10
artikelen 03.11 t/m 03.15
amendement Giskes (10)
amendement Van der Steenhoven (5,II)
amendement Van Gijzel (7,I)
artikel 03.18
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

artikelen 03,19 t/m 07.05
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, artikelen 01.01 t/m 04.03
amendement Van Gijzel (7,II)
artikel 04.10
artikelen 04.11 t/m 07.01
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat Agentschap KNMI
begrotingsstaat Agentschap Rijksdienst voor Radiocommunicatie
beweegreden
wetsvoorstel

14. Stemming over: (aangehouden motie notaoverleg Ruimtelijk economisch
beleid)
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over experimenten met corridors

26 570, nr. 2
24 691, 22 026, nr. 15

15. Brief van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat houdende het
voorstel het Project Mainport Rotterdam en de HSL-Oost aan te wijzen als
groot project

26 870

16. Wijziging van de Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad in verband met
de inwerkingtreding van de Aanwijzingen voor de regelgeving inzake
zelfstandige bestuursorganen alsmede tot het aanbrengen van wijzigingen
van wetstechnische en van ondergeschikte aard

26 800-XIV,
26 800-XIV,
26 800-XIV,
26 800-XIV,
26 800-XIV,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

42
43
44
45
46

26 800-XIV, nr. 47
26 800-XIV, nr. 48
26 800-XIV, nr. 49
26 800-XIV, nr. 50

17. Heropening van de beraadslaging in verband met de moties VAO
gewasbeschermingsmiddelen
Hierbij zijn tevens aan de orde:
Motie-Eisses-Timmerman c.s. over biologische middelen
Motie-Eisses-Timmerman c.s. over de buxusteelt
Motie-Geluk c.s. over stoffen die expireren
Motie-Geluk c.s. over de onmisbaarheidsregeling
Motie-M.B. Vos over alternatieven voor middelen die onder het
kanalisatieregime vallen
Motie-M.B. Vos over certificering bij het gebruik van middelen die onder het
kanalisatieregime vallen
Motie-M.B. Vos over een milieuwinst van 90 tot 95%
Motie-Feenstra over de toelatingsperiode voor onmisbare middelen
Motie-Feenstra c.s. over voortgangsbewaking bij convenanten

26 800-X

18. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2000
(voortzetting)

26 899

19. Najaarsnota 1999
Met maximum spreektijden voor:
PvdA en VVD
CDA
D66 en GroenLinks
SP
Overige

26 907

26 908

15
13
10
7
5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

20. De suppletoire begrotingen samenhangende met de Najaarsnota te
weten:
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van de Hoge
Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
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26 909

26 910

26 911

26 912

26 913

26 914

26 915
26 916

26 917

26 918

26 919

26 920

26 921

26 922

26 923

26 924

26 925

26 926

26 927

26 928

Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende
met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Justitie (VI) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van de Nationale
Schuld voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Financiën voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Defensie voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor het jaar 1999
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Economische Zaken voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het
Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het
gemeentefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het Fonds
economische structuurversterking voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
Wijziging van de begroting van de uitgaven en ontvangsten van het
Spaarfonds AOW structuurversterking voor het jaar 1999 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)
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26 800-VII,
26 800-VII,
26 800-VII,
26 800-VII,

nr.
nr.
nr.
nr.

13
14
15
16

26 800-VIII, nr. 57

21. Heropening van de beraadslaging in verband met de moties, voorgesteld
tijdens het notaoverleg over het integratiebeleid Hierbij zijn tevens aan de
orde:
– de motie-Noorman-den Uyl over taallessen
– de motie-Verburg over taalonderwijs aan oudkomers
– de motie-Verburg c.s. over sectoradviseurs minderheden
– de motie-Verburg c.s. over de inschakeling van ouderenadviseurs
22. Brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
houdende een reaktie op de moties, voorgesteld tijdens de begrotingsbehandeling
(voortzetting)
23. Brief inzake het TOPS-overleg
met maximum spreektijden van 4 minuten

26 269

24. Uitvoering aanbevelingen enquetecommissie opsporingsmethoden
(voortzetting)
25. Verslag van een algemeen overleg inzake de melkquota
met maximum spreektijden van 2 minuten
26. Het debat inzake de Europese Top te Helsinki:
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige

10 minuten
7 minuten
5 minuten

26 439

27. Goedkeuring van de op de 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb.
1995, 287); van het op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Akkoord
betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de
Europese Unie van de op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van
informatica op douanegebied (Trb. 1995, 288); en van het op 29 november
1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol, opgesteld op grond van Artikel
K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied
(Trb. 1997, 39)

26 016

28. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede
enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

26 367

29. Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

26 343

30. Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche)

26 468 (R 1637)

31. Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel totstandgekomen
Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiële
belangen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 1995, 289); van het op 27
september 1996 te Dublin totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van
artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1996, 330); van het op 29 november 1996 te Brussel
totstandgekomen Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het
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Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging,
door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de
Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de
Europese Gemeenschappen (Trb. 1997, 40); en van het op 17 december
1997 te Parijs totstandgekomen Verdrag inzake de bestrijding van omkoping
van buitenlandse ambtenaren bij internationale zakelijke transacties (Trb.
1998, 54) (Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van
fraude en corruptie)
26 519

32. Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht

26 806

33. Nota Vertrouwen in verantwoordelijkheid
M.b.t. de spreektijden zal de Voorzitter later een voorstel doen

26 114

34. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten
algemenen nutte (taakstraffen)

Spreektijden begroting
Na 9 december

PvdA
VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
RPF
SGP
GPV

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 13 december van 11.00 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIT 2000–2004
(26 828)

28 minuten
37 minuten
7 minuten
2,5 minuten
4 minuten
0,5 minuten
2 minuten
2 minuten
4,5 minuten

Maandag 24 januari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
HOOP 2000
Maandag 14 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota uitbreiding tegemoetkoming studiekosten (meer voor meer) (26 662)
Maandag 14 februari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de Defensienota
Maandag 21 februari van 11.00 tot 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel
Economische Structuurversterking (26 842)
Maandag 21 februari van 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota toezicht op het onderwijs (varieteit en waarborg)
Recesperiodes

–
–
–
–

kerstreces: vrijdag 17 december 1999 t/m maandag 17 januari 2000
krokusreces: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000
meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000
zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na
Pinksteren).
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