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Vergaderjaar 2000–2001

Agenda

29 september 2000

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 3 oktober

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
26 971

3. Stemmingen in verband met
Wijziging van artikel 3, tweede lid, van de Wet op het consumentenkrediet
(toepasselijkheid Besluit kredietaanbiedingen op krediettransacties boven
vijftigduizend gulden)
–
–
–
–
–
–

amendement Witteveen-Hevinga c.s. (6,II)
artikel I
artikel II
amendement Witteveen-Hevinga c.s. (6,I)
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
26 419, nr. 4

4. Stemming over: (motie VAO toeristisch en recreatief beleid)
– de motie-Voûte-Droste c.s. over de versnippering van het
toeristisch-recreatief beleid

Stemmingen
27 400-XV, nr. 4
27 400-XV, nr. 5

5. Stemmingen over: (moties VAO onverzekerbare risico’s ANW)
– de motie-Bakker c.s. over de SVB-regeling
– de motie-Smits/Snijder-Hazelhoff over een regeling bij wisseling van
werkgever
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Stemmingen
27 073

6. Stemmingen in verband met
Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds
(Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 200.)
– artikel 1
– artikel 2, eerste t/m derde lid
– amendement Van Zijl/Balkenende (15,I) (vierde lid vervalt)
Indien 15,I verworpen:
– amendement De Vries (12,I)
– vierde lid
– vijfde lid
– artikel 2
– artikelen 3 t/m 5
– gewijzigd amendement Balkenende/Van Zijl (20)
– artikel 6
– gewijzigd amendement Harrewijn (19)
– artikel 7
– artikel 8, eerste lid
– amendement De Vries (12,II) (tweede lid vervalt)
Indien 12,II verworpen/vervallen:
– amendement De Vries (13) (tweede lid vervalt)
– tweede lid
– derde en vierde lid
– artikel 8
– artikelen 9 t/m 11
– artikel 12, eerste en tweede lid
– amendement Schimmel c.s. (18,I)
– derde lid
– amendement Schimmel c.s. (18,II)
– vierde lid
– amendement Schimmel c.s. (18,III) (invoegen nieuw vijfde lid)
– amendement Schimmel c.s. (18,IV)
– vijfde lid
– zesde lid
– artikel 12
– artikelen 13 t/m 34
– amendement Van Zijl/Balkenende (15,II)
– artikel 35
– artikelen 36 t/m 38
– amendement Van Zijl/Balkenende (15,III)
– artikel 39
– artikelen 40 t/m 42
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 848

7. Stemmingen in verband met
Wijziging van artikel 337 van het Wetboek van Strafrecht met het oog op de
invoeging van een strafuitsluitingsgrond voor het in voorraad hebben van
enkele waren, onderdelen daarvan of merken uitsluitend voor eigen gebruik
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
27 026

8. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van
Titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van de EG-richtlijn inzake
de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van geslacht
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
27 026, nr. 6

9. Stemming over: (motie wet gelijke behandeling)
– de motie-Santi/Schimmel over discriminatie op grond van geslacht in
wettelijke zekerheidskwesties

Stemmingen
26 935

10. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet privatisering ABP inzake de
rechtspositie van personeel in dienst van door de gemeente voor het
verzorgen van onderwijs in allochtone levende talen gesubsidieerde
rechtspersonen die niet een school in stand houden
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 840

11. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de
normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
27 019

12. Stemmingen in verband met
Intrekking van de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 en enige daarmee
verband houdende wettelijke voorzieningen
–
–
–
–
–
–

artikelen I t/m III
amendement Voûte-Droste c.s. (6) (invoegen nieuw artikel)
amendement Bakker c.s. (7) invoegen nieuw artikel)
artikelen IV en V
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
27 019, nr. 8

13. Stemming over: (motie wetsvoorstel intrekking ROZ)
– de motie-Wagenaar c.s. over site-sharing

Stemming
24 095, nr. 45

14. stemming over:
– de motie-Nicolaï/Bakker over de mogelijkheid dat een bieder twee zenders
krijgt

27 283

15. Voorstel van het Presidium tot wijziging van het reglement van Orde

26 638

16. Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur verwijdering afvalstoffen)
(Voortzetting)
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27 400-IXB
27 400-IXA

17. de gezamenlijke behandeling van:
– de algemene financiële beschouwingen
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2001
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2001

26 454

18. Rapport Tijdelijk commissie besluitvorming uitzendingen (debat met
commissie)

27 257

19. Wijziging van artikel 10a van de Welzijnswet 1994

27 259

20. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon
pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, ter
implementatie van de overgenomen aanbevelingen van het Adviescollege
uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen, alsmede tot het aanbrengen van
wijzigingen van andere en ondergeschikte aard

27 247

21. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met de overdracht
van de heffingsbevoegdheid scholing en vorming ondernemingsraadsleden bij
de overheid aan de Sociaal-Economische Raad

27 252

22. Intrekking van de Wet tot regeling van de verhouding van de Staat tot De
Nationale Investeringsbank (Herstelbank) N.V.

27 400-I

23. Vaststelling van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin
(I) voor het jaar 2001

27 400-II

24. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001

27 400-III

25. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2001

27 409

Hierbij is tevens aan de orde:
Brief van de minister-president inzake Beschouwing over het Koningschap
26. Verslag van een algemeen overleg over harmonisatie Ondernemers- en
zelfstandigenbegrip
met maximum spreektijden van 2 minuten

27 095

27. Wijziging van de wet van 22 december 1994 tot nadere wijziging van de
Algemene Kinderbijslagwet, de Ziekenfondswet en de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (Stb. 957) in verband met de verhoging van de
kinderbijslag met ingang van 1 januari 2000 alsmede wijziging van een aantal
andere wetten

26 862

28. Wijziging van de regeling in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het naamrecht, de voorkoming van schijnhuwelijken en het
tijdstip van de totstandkoming van de scheiding van tafel en bed alsmede van
enige andere wetten

26 294

29. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een
toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan
getuigen in strafzaken) (voortzetting)
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26 271

30. Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken

26 639

31. Regels betreffende terbeschikkingstelling en gebruik van foetaal weefsel
(Wet foetaal weefsel)

26 607

32. Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen

26 523

27 023

27 024

33. de gezamenlijke behandeling van:
– Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante
wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht
(Eerste evaluatiewet Awb)
– Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de
Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5
van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Awb)
– Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten
van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures)

23 959

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

23 207

35. Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens
van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens
kunstmatige bevruchting)

26 974

36. Wijziging van enkele artikelen van de Comptabiliteitswet houdende onder
andere de verdere invoering van het baten-lastenstelsel als begrotingsstelsel
bij het Rijk en de invoering van een interne begrotingsreserve (Zevende
wijziging van de Comptabiliteitswet)

26 961

37. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone (heropening van de
beraadslaging)

26 961, nr. 10

Hierbij is tevens aan de orde:
– de motie-Augusteijn-Esser/Van der Steenhoven over milieuen ecologische
gevolgen van bouwwerken in de Noordzee

Dinsdag 10 oktober

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
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Stemmingen
26 043

3. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
(pensioenopbouw, waarde-overdracht en waarde-overname alsmede enige
andere onderwerpen)
– artikel I, onderdelen A t/m D,aanhef
– amendement Luchtenveld/Van der Hoeven
Indien 11,I verworpen:
– amendement Duijkers (13,I)
– artikel 13a, eerste lid
– amendement Duijkers (14,I)
– tweede lid
– derde en vierde lid
– artikel 13a
– onderdeel D
– onderdelen E t/m M, aanhef
– amendement Luchtenveld/Van der Hoeven
Indien 11,II verworpen:
– amendement Duijkers (13,II)
– artikel 58a, eerste lid
– tweede lid
– amendement Duijkers (14,II)
– derde lid
– vierde lid
– artikel 58a
– onderdeel M
– onderdelen N t/m X, aanhef
– amendement Luchtenveld/Van der Hoeven
Indien 11,III verworpen:
– amendement Duijkers (13,III)
– artikel 138a, eerste lid
– amendement Duijkers (14,III)
– tweede lid
– derde lid
– artikel 138a
– onderdeel X
– onderdelen Y t/m DD
– artikel I
– artikel II, eerste lid
– amendement Luchtenveld/Van der Hoeven
– tweede lid
– derde lid
– amendement Luchtenveld (12)
– vierde lid
– amendem,ent Duijkers (15)
– vijfde lid
– zesde t/m achtste lid
– artikel II
– artikelen III en IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
26 043, nr. 16

(11,I)

(11,II)

(11,III)

(11,IV)

4. Stemming over: (motie wetsvoorstel APPA)
– de motie-Van der Hoeven c.s. over een pensioenfonds op basis van
kapitaaldekking en fondsvorming
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27 407

5. Staat van de Europese Unie
Met maximum spreektijden van:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige fracties

10 minuten
7 minuten
5 minuten

26 454

6. Rapport Tijdelijke commissie besluitvorming uitzendingen (debat met
regering)

27 400-IV

7. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2001

27 030

8. Wijziging van de Wet op belastingen van rechtsverkeer, de
Natuurschoonwet 1928, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekering

Dinsdag 17 oktober

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

27 400-XI

27 400-VII

27 400-B
27 400-C

Wetgevings- en notaoverleg

3. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2001
4. de gezamenlijke behandeling van:
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
2001
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
gemeentefonds voor het jaar 2001
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 2001
Maandag 2 oktober van 13.00 – 18.00 uur
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Over
Arbeidsmarktbeleid etnische minderheden 2000–2003 (27 223)
Maandag 2 oktober van 13.15 – 23.00 uur
De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Over de nota
«Natuur voor mensen, mensen voor natuur» (27 235)
Maandag 9 oktober van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de Nota Klimaatbeleid II (26 603, nr. 28)
Maandag 16 oktober van 11.15 – 18.00 uur
De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over de
visienota Voedsel en groen (27 232)
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Maandag 6 november van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de nota «Vertrouwen in verantwoordelijkheid» (26 806)
Maandag 6 november van 10.15 – 14.15 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de nota economie
met open grenzen (21 670, nr. 10)
Maandag 13 november van 10.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de
Zorgnota 2001
Maandag 13 november van 11.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
Cultuurnota 2001
Maandag 20 november van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de onderdelen Politie van de begroting (27400-VII)
Maandag 27 november van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIT 2001–2005
Maandag 4 december van 11.15 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota
kinderopvang (26 587, nr. 9)
Spreektijden begrotingsbehandeling –
–
–
–
–
–
–
–
–

PvdAM
VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
RPF
SGP
GPV

Recesperiodes

herfstreces 2000: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2000
kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001
krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001
meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001
zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001

–
–
–
–
–

550
525
450
300
280
160
105
105
95

minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na
Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)
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