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Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

23 november 2001

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 27 november

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 november

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 november

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
19 637, nr. 627
19 637, nr. 624
19 637, nr. 625
19 637, nr. 626

3. Stemmingen over: (moties VAO Koppelingswet)
– de gewijzigde motie-Middel/Duivesteijn over clandestiene door- en
onderverhuur
– de motie-Middel/Dittrich over door de partner mishandelde vrouwen
– de motie-De Wit over de huursubsidieregels
– de motie-Wijn/Rietkerk over controle op verblijfsrechten

Stemmingen
27 204, nr. 13
27 204, nr. 14

4. Stemmingen over: (moties VAO Mensensmokkel)
– de motie-Albayrak/Hoekema over de bestrijding van mensensmokkel
– de motie-Kamp c.s. over ongedocumenteerde asielzoekers

Stemmingen
28 008, nr. 9
28 008, nr. 10
28 009, nr. 11

5. Stemmingen over: (moties VAO IC bedden)
– de motie-Kant over over een deltaplan
– de motie-Buys c.s. over een stimuleringsfonds
– de motie-Arib/Buys over een behoefteraming, maatregelen en een
opleidingsfonds

28 000-XI

6. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor
het jaar 2002
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28 000-XI, nr. 24
28 000-XI, nr. 25
28 000-XI, nr. 26
28 000-XI, nr. 27
28 000-XI, nr. 28
28 000-XI, nr. 29
28 000-XI, nr. 30
28 000-XI, nr. 31
28 000-XI, nr. 32
28 000-XI, nr.
28 000-XI, nr.
28 000-XI, nr.
28 000-XI, nr.
27801, nr. 14

33
34
35
36

28 000-VIII

28 000-XIV
28 000-F

Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de motie-Th.A.M. Meijer over baggerspecie
– de motie-Rietkerk over het versoepelen van woningtoewijzigingsregels
– de motie-Feenstra/Augusteijn-Esser over een milieugericht overheidsaanschaffingenbeleid
– de motie-Van der Steenhoven over toepassing van methylbromide
– de motie-Van der Steenhoven/Augusteijn-Esser over een retourpremie voor
blikjes en flesjes
– de motie-Van der Steenhoven c.s. over een dematerialisatiebeleid
– de motie-Van Gent c.s. over huursubsidierecht voor onzelfstandige
woonruimte
– de motie-Van Gent c.s. over het door gemeenten handhaven van eigen
ruimtelijk beleid
– de motie-Verbugt/Depla over veiligheidseisen voor spoorwegemplacementen
– de motie-Poppe over de prestatie-eisen voor in de Huursubsidiewet
– de motie-Poppe/Van Gent over de wachttijden voor sociale huurwoningen
– de motie-Poppe over de hypotheekaftrek
– de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra over milieukeuren
– de gewijzigde motie Augusteijn-Esser c.s. over een uitvoeringsplan
7. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2002
8. 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 2002
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2002
9. Verslag van een algemeen overleg over het landenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
10. Verslag van een algemeen overleg over de Criemnota
met maximum spreektijden van 2 minuten

27 685

11. Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair
complex)

27 895

12. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering
naar het buitenland
13. Verslag van een algemeen overleg over het kansspelbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten

23 095

14. Aanvulling van titel 7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
met bepalingen inzake de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling
en invoering van titel 7.12 (Aanneming van werk) (wetgevingsoverleg
26 november)

26 568 (R 1638)

15. Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de
Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van
biotechnologische uitvindingen (Voortzetting)

23 959

16. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame,
registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)
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27 289

17. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging) (Voortzetting)

27 194

18. Bepalingen inzake rechtspersoonlijkheid, privileges en immuniteiten van
de Hoge Commissaris voor Nationale Minderheden (Wet HCNM)

27 193

19. Wijziging van de bepalingen ten aanzien van octrooigemachtigden in de
Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet 1995

24 797

20. Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens
en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens)

27 783

21. Wet op het onderwijstoezicht (korte plenaire afronding)

27 615

22. Wijziging van enige bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning
bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening

27 661

23. Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd

27 732

24. Wijziging van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van Strafrecht
(uitbreiding strafbaarstelling heimelijk cameratoezicht)

27 617

25. Wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het reprografisch verveelvoudigen

27 886

26. Wijziging van de Binnenschepenwet, de Wet vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart, alsmede enkele andere regelingen teneinde te voorzien
in een wettelijke basis voor een aantal uitvoeringsregelingen van verdragen

27 875

27. Wijziging van een aantal wetten in verband met de vereenvoudiging en
vernieuwing van het militaire pensioenstelsel (Aanpassingswet kaderwet
militaire pensioenen)

Dinsdag 4 december

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 5 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 6 december

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

Stemmingen
27 085

3. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden
richtlijn)

28 000-XVI

4. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002

27 216

5. Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van
een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet
personenvervoer per trein)
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27 482

6. Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid
en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen
(Spoorwegwet) (korte plenaire afronding)

27 293

7. Wet op het BTW-compensatiefonds

Dinsdag 11 december

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 12 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 13 december

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

28 000-XV
28 000-E

3. de gezamenlijke behandeling van:
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2002
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2002

Spreektijden begroting
(na 15 november)

–
–
–
–
–
–
–
–

PvdA
VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
ChristenUnie
SGP

236 minuten;
236 minuten;
225 minuten;
120 minuten;
115 minuten;
75 minuten;
64 minuten;
45 minuten.

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 26 november van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel Aanvulling van titel
7.1 (Koop en ruil) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake
de koop van onroerende zaken alsmede vaststelling en invoering van titel
7.12 (Aanneming van werk) (23 095)
Maandag 26 november van 19.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
onderdeel media begroting 2002
Maandag 26 november van 16.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
begrotingsonderdeel Visserij van de begroting voor 2002
Maandag 3 december van 10.00 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in
het hoger onderwijs (27 920)
Maandag 3 december van 19.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
onderdeel Cultuur van de begroting voor 2002
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Maandag 10 december 11.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota
Sport, bewegen en gezondheid (27 841)
Maandag 10 december van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIT 2002–2004
Maandag 10 december van 18.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving
en op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs
Maandag 17 december van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over wetsvoorstel Regels
met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van delfstoffen en met
betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten (Mijnbouwwet)
Maandag 21 januari en 28 januari van 11.15 – 23.00 uur
Van de tijdelijke commissie Biotechnologie over de Integrale Beleidsnota
Biotechnologie (27 428), de nota Toepassing van genetica in de gezondheidszorg (27 543) en het nog te ontvangen Kabinetsstandpunt inzake de
kennisinfrastructuur genomics.
Recesperiodes

– kerstreces 2001–2002: vrijdag 21 december 2001 t/m maandag 21 januari
2002
– krokusreces 2002: vrijdag 8 februari t/m maandag 25 februari 2002
– verkiezingsreces 2002: vrijdag 26 april t/m dinsdag 21 mei 2002
– zomerreces 2002: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2002
Tevens zal niet worden vergaderd op woensdag 6 maart 2002 en dinsdag
2 april 2002.
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