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Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

30 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 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

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 000-XI

3. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor
het jaar 2002
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG917
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 6
artikel 01
amendement Van Gent (17,I)
amendement Van Gent (17,II)
amendement Rietkerk (22,I)
amendement Rietkerk (23,I)
artikel 02
artikel 03
amendement Rietkerk (23,II)
artikel 04
amendement Rietkerk (22,II)
artikel 05
artikel 06
amendement Depla/Dijsselbloem (14)
amendement Klein Molekamp/Feenstra (20,I)
amendement Klein Molekamp/Feenstra (20,II)
artikel 07
artikelen 08 t/m 10
amendement Feenstra c.s. (21)
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–
–
–
–
–
Stemmingen
28 000-XI, nr. 26
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. 33
28 000-XI, nr. 34
28 000-XI, nr. 35
28 000-XI, nr. 36
27 801, nr. 14
Stemmingen
27 858, nr. 9
27 858, nr. 10
27 858, nr. 11
27 858, nr. 12
27 858, nr. 13
27 858, nr. 14
27 858, nr. 15
27 858, nr. 16
27 858, nr. 17
27 858, nr. 18

artikel 11
artikelen 12 t/m 16
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen over: (moties begroting VROM)
de motie-Feenstra/Augusteijn-Esser over een milieugericht overheidsaanschaffingenbeleid
– 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
5. Stemmingen over: (moties Zicht op gezonde teelt)
– de motie-Feenstra/Geluk over de receptuur
– de motie-Geluk c.s. over de gewenste wet- en regelgeving
– de motie-Geluk c.s. over de middelen op de B- en C-lijst
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven c.s. over het moment waarop
nieuwe aanvragen worden beoordeeld
– de motie-M.B. Vos/Van Ardenne-van der Hoeven over de milieu-indicator
– de motie-M.B. Vos over de certificering en de uitwerking ervan
– de motie-M.B. Vos over het aanscherpen van de doelstelling van het
gewasbeschermingsbeleid
– de motie-Stellingwerf over gelijke normen en beoordelingstijdstippen binnen
de EU-lidstaten
– de motie-Van der Vlies c.s. over het bespoedigen van de Europese
harmonisatie
– de motie-Van der Vlies c.s. over de voorwaarden waaronder de doelstellingen van de nota kunnen worden bereikt
6. Verslag van een algemeen overleg over het kansspelbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
7. Verslag van een algemeen overleg over de Criemnota
met maximum spreektijden van 2 minuten

28 000-XVI

28 000-XIV
28 000-F

8. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002
9. 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 (Voortzetting)
10. Verslag van een algemeen overleg over het landenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
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11. Verslag van een algemeen overleg over het huurbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
27 728

12. Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair
onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering
van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (korte plenaire afronding)

27 884

13. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met het vervoer van
leerlingen

27 783

14. Wet op het onderwijstoezicht (korte plenaire afronding)

27 895

15. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, houdende een verbeterde formulering van de hardheidsclausule
inzake de export van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering naar het
buitenland

23 095

16. 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)

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

23 959

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

27 289

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

27 194

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

27 193

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

24 797

22. 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)

27 615

23. 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

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

27 732

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

27 617

26. Wijziging van de Auteurswet 1912 inzake het reprografisch verveelvoudigen
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27 685

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

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

Stemmingen
28 000-VIII

3. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2002
(Voortzetting)

Stemmingen
27 085

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

28 000-XV
28 000-E

5. 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

27 552

6. Regels voor het heffen van mobiliteitstarieven ter zake van het rijden op de
weg met een motorrijtuig en de ondersteuning van regionale mobiliteitsfondsen (Wet bereikbaarheid en mobiliteit)

Dinsdag 18 december

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 december

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

28 118

3. Najaarsnota 2001
Met maximum spreektijden voor:
PvdA en VVD
CDA
D66 en GroenLinks
SP en ChristenUnie
SGP

15
13
10
7
5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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4. Het debat over de Europese Top
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige fracties

10 minuten
7 minuten
5 minuten

5. De suppletoire begroting n.a.v. de Najaarsnota
Spreektijden begroting
(na 29 november)

–
–
–
–
–
–
–
–

PvdA
VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
ChristenUnie
SGP

124 minuten;
119 minuten;
127 minuten;
58 minuten;
51 minuten;
35 minuten;
23 minuten;
22 minuten.

Wetgevings- en notaoverleg

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
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.
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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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