Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2000–2001

Agenda

18 oktober 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

Donderdag 19 oktober

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
27 160

1. Overgangsbepalingen met betrekking tot de Wet stedelijke vernieuwing
(Invoeringswet Wet stedelijke vernieuwing)

27 215

2. Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot
wijziging van het voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en
Luchtenveld tot wijziging van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor
substraatteelt)

26 877

3. Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (het fokken met
en het vervoer van dieren)
4. de gezamenlijke behandeling van:

27 400-VII

27 400-B
27 400-C

27 400-XI

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
(Voortzetting)
5. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2001 (Voortzetting)
Donderdag 19 oktober, direct bij de aanvang van de middagvergadering:
1. Regeling van werkzaamheden
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Stemmingen
26 842

2. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 180, nr. 115
25 180, nr. 116

3. Stemmingen over: (moties VAO Hoekse Waard)
– de motie-Duivesteijn over de planning van bedrijfsterreinen
– de motie-Duivesteijn over aanwijzing van de Hoeksche Waard als Nationaal
Landschap

Stemmingen
26 961

4. Stemmingen in verband met
Uitbreiding van het toepassingsgebied van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken tot de exclusieve economische zone
– amendement Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser (8)
– artikel I
– artikel II
– amendement Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser (9)
– artikel III
– artikelen IV en V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 961, nr. 10

5. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel beheer rijkswaterstaatswerken)
– de motie-Augusteijn-Esser/Van der Steenhoven over milieuen ecologische
gevolgen van bouwwerken in de Noordzee
– de motie-Stellingwerf over het van toepassing verklaren van hoofdstuk 8
van de Wet milieubeheer op de EEZ
– de motie-Van den Berg over een stappenplan voor de wettelijke
bescherming van de EEZ

26 961, nr. 11
26 961, nr. 12

Dinsdag 31 oktober

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 1 november

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 2 november

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

27 400-V

3. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2001

27 400-X

4. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001

27 246

5. Wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de onroerendezaakbelastingen
6. Verslag van een algemeen overleg over harmonisatie Ondernemers- en
zelfstandigenbegrip
met maximum spreektijden van 2 minuten
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26 862

7. 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

8. 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)

26 271

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

26 639

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

26 607

11. Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen

26 523

27 023

27 024

12. 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

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

23 207

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

26 974

15. 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)
16. Verslag van een algemeen overleg over de kerktelefoon
met maximum spreektijden van 2 minuten

26 638

17. Wijziging van de Wet milieubeheer (structuur verwijdering afvalstoffen)
(Voortzetting)
18. Verslag van een algemeen overleg over wachttijden in de zorg
met maximum spreektijden van 2 minuten
19. Verslag van een algemeen overleg over het asielbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
20. Verslag van een algemeen overleg over maatschappelijk verantwoord
ondernemen
met maximum spreektijden van 2 minuten
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21. Verslag van een algemeen overleg over het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam
met maximum spreektijden van 2 minuten

Dinsdag 7 november

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 8 november

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 9 november

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

27 400-VI

27 400-XIV
27 400-F

3. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001
4. de gezamenlijke behandeling van:
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2001
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2001

27 184

5. Aanpassingswet Wet inkomstenbelasting 2001

27 209

6. Wijziging van enkele belastingwetten c.a. in verband met de tweede
tranche van het ondernemerspakket 2001 (Wet ondernemerspakket 2001)

26 705

7. Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 teneinde daarin een
opvanginstrument voor levensverzekeraars op te nemen

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 30 oktober van 11.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissies voor Justitie en voor Volksgezondheid en Sport over
het wetsvoorstel Toetsing van levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding en wijziging van het Wetboek van Strafrecht en van de Wet op de
lijkbezorging (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij
zelfdoding) (26 691)
Maandag 30 oktober van 13.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet met betrekking tot de
onroerende-zaakbelastingen (27 246)
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)
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Maandag 6 november van 15.00 – 20.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over wetsvoorstel Regels
met betrekking tot het beëïndigen van de overeenkomst van samenwerking
van de elektriciteitsproductiesector en tot het aandeelhouderschap van de
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet (Overgangswet elektriciteitsproductiesector) (27 250)
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 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de onderdelen Politie van de begroting (27 400-VII)
Maandag 27 november van 10.15 – 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 Na 12 oktober
– PvdA
– VVD
– CDA
– D66
– GroenLinks
– SP
– RPF
– SGP
– GPV
Recesperiodes

–
–
–
–
–

483
467
396
257
246
138
93
93
78

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

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

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

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmingen besloten te stellen in
handen van de vaste commissie voor Financiën:
– Wijziging van belastingwetten c.a. (Belastingplan 2001) (27 431).
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