Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 1999–2000

Agenda

20 december 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 18 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 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. (oorspr. nr. 34)
24 095, nr. 35

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 gewijzigde 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

26 660

4. Wijziging van de Mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd
concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep

26 023

5. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering,
de Wet op de rechterlijke organisatie en de Penitentiaire beginselenwet
(strafrechtelijke opvang verslaafden)

26 016

6. 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)
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26 367

7. Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

26 343

8. Wijziging van de Tracéwet (eerste tranche)

26 519

9. Wijziging van artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht

26 114

10. 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)

Dinsdag 25 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 26 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 27 januari

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

26 471

3. Wijziging van de wet tot wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking
ruimtelijk beleid)

26 806

4. Nota vertrouwen in verantwoordelijkheid
Met maximum spreektijden
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige

10 minuten
7 minuten
5 minuten

26 727
26 728

5. De gezamenlijke behandeling van:
Wet inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001)
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001

Dinsdag 1 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 2 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 3 februari

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

26 527

3. Een aantal wijzigingen van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen op technische punten onder meer naar aanleiding van de
evaluatie

23 959

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

26 552

5. Wijziging van de Wet milieubeheer (meldingenstelsel)
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26 228

6. Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

26 674

7. Wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet met betrekking tot de
medezeggenschap van gepensioneerden en de gelijkstelling in pensioenregelingen van geregistreerde partners met gehuwden

26 567

8. Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (uitbreiding
tot therapiebaden)

25 891

9. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de
verkrijging, de verlening en het verlies van het Nederlanderschap

25 732

10. Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen
door de ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 17 januari van 11.15 tot 23.00 uur en
Vrijdag 21 januari van 10.00 tot 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over de wetsvoorstellen 26 727 +
26 728 (Belastingherziening 2001)
Maandag 24 januari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
HOOP 2000
Maandag 7 februari van 12.30 tot 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel
Economische Structuurversterking (26 842)
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 11.15 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota toezicht op het onderwijs (variëteit 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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