Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

14 maart 2002

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 19 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 20 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 21 maart

Van 10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
27 887

3. Stemmingen in verband met
Samenvoeging van de gemeenten Heerjansdam en Zwijndrecht
–
–
–
–

Stemmingen
27 426

artikel 1 t/m 10
kaart, behorend bij artikel 2
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met
Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen)
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Te Veldhuis (52,I)
artikel 1
amendement Belinfante c.s. (12) (invoegen nieuw artikel 1a)
amendement Belinfante c.s. (13) (invoegen nieuw artikel 1a)
gewijzigd amendement Te Veldhuis (52,II) (invoegen nieuw artikel 1a )
– Indien 52, II verworpen:
– gewijzigd amendement Scheltema-de Nie c.s. (20) (invoegen nieuw
artikel 1a )
– gewijzigd amendement Scheltema-deNie/Van den Berg (22) (invoegen
nieuw artikel 1a)
– gewijzigd amendement Van den Berg/Scheltema-de Nie (31)
– gewijzigd amendement Te Veldhuis (52,III)
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–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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–

artikel 2
amendement Te Veldhuis/Scheltema-de Nie (37)
artikel 3
artikel 4
gewijzigd amendement Scheltema-de Nie (60) (invoegen nieuw artikel 4a)
artikelen 5 en 6
amendement Te Veldhuis (39) (invoegen nieuw derde lid)
artikel 7
artikel 8
gewijzigd amendement Pitstra (58) (invoegen nieuw vierde lid)
artikel 9
artikelen 10 en 11
amendement Pitstra (43)
artikel 12
amendement Scheltema-de Nie (24)
amendement Scheltema-de Nie/Te Veldhuis (38)
amendement Pitstra (46) (invoegen nieuw derde en vierde lid)
artikel13
amendement Te Veldhuis (33)
artikel 13a
amendement Van den Berg (27) (invoegen nieuw tweede lid)
artikel 14
amendement Scheltema-de Nie c.s. (21) (invoegen nieuw artikel 14a)
artikel 15
amendement Te Veldhuis (35)
artikel 16
amendement Pitstra (45) (invoegen nieuw artikel 16a)
amendement Van den Berg (28,I) (wijzigen opschrift hoofdstuk 4)
artikel 17
amendement Van den Berg (28,II) (invoegen nieuw artikel 17a)
artikelen 18 t/m 22
amendement Pitstra (42) (invoegen nieuw tweede lid)
artikel 23
gewijzigd amendement Van den Berg (53,I)
artikel 24
artikel 25
amendement Van den Berg (29) (invoegen nieuw vierde lid)
artikel 26
artikel 27
amendement Pitstra (48) (invoegen nieuw vierde lid)
artikel 28
gewijzigd amendement Van den Berg (53,II)
artikel 29
amendement Van den Berg (17)
gewijzigd amendement Te Veldhuis (52,IV)

NB: Indien zowel 17 als 52, IV worden aangenomen zullen de teksten in
elkaar verwerkt worden.
– artikel 30
– gewijzigd amendement Te Veldhuis (52,V)
– amendement Pitstra (47) (invoegen nieuw onderdeel c)
– artikel 31
– amendement Belinfante (26,I) (invoegen nieuw hoofdstuk 4a)
– amendement Belinfante (26,II)
– amendement Van den Berg (14) (invoegen nieuw tweede lid)
– artikel 32
– amendement Van Middelkoop/ Scheltema-de Nie (18) (invoegen nieuw
onderdeel e)
– artikel 33
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– artikelen 34 en 35
– amendement Scheltema-de Nie/Van den Berg (32) (invoegen nieuw tweede
lid)
– artikel 36
– gewijzigd amendement Belinfante (59) (invoegen nieuw artikel 36a)
– artikel 37
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
27 426, nr. 54
27 426, nr. 55
27 426, nr. 56

Stemmingen
27 855, nr. 3
27 855,
27 855,
27 855,
27 855,
27 855,
27 855,
27 855,
27 855,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

4
5
6
7
8
9
10
11

27 855, nr. 12
27 855, nr. 13
27 855, nr. 14
Stemmingen
27 552

5. Stemmingen over: (moties kaderwet ZBO’s)
– de motie-Scheltema-de Nie/Pitstra over andere rechtspersonen met een
wettelijke taak
– de motie-Te Veldhuis over verzelfstandigingen bij provincies en gemeenten
– de motie-Te Veldhuis over inzocht in bezoldigingen en rechtspositieregelingen bij ZBO’s
6. Stemmingen over: (moties hoofdlijnendebat zorgstelsel)
– de motie-Vendrik/Hermann over de somatische en geestelijke curatieve
zorg
– de motie-Vendrik/Hermann over inkomenssolidariteit
– de motie-Kant over het niet invoeren van een eigen risico
– de motie-Kant over inkomensafhankelijke en nominale premies
– de motie-Kant over winstoogmerk
– de motie-Kant over de tandzorg
– de motie-Kant over de huisartsenzorg
– de motie-Oudkerk/Arib over de huisarts en de tandarts
– de motie-Oudkerk/Arib over ouderen met een laag inkomen en chronisch
zieken
– de motie-Buijs over de eerstelijnspsycholoog
– de motie-Bakker over de positie van patiënten en verzekerden
– de motie-Oudkerk/Arib over de nominale premie
7. Stemmingen in verband met
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)
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Giskes c.s. (35,I)
artikel 1
artikel 2
amendement Hofstra (10,I)
artikel 3, eerste lid
amendement Hofstra (10,II)
tweede lid
amendement Hofstra (11) (invoegen nieuw derde lid)

N.B. Het derde lid is vervallen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vierde lid
artikel 3
amendement Hofstra (12)
artikel 4
artikelen 5 t/m 8
amendement Hofstra (14,I) (invoegen artikel 8a)
amendement Hofstra (15,I) (invoegen artikel 8a)
artikelen 9 en 10
amendement Hofstra (16)
artikel 11
artikelen 12 t/m 16
gewijzigd amendement Eurlings (30,I) (invoegen artikel 16a)
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N.B. De artikelen 17 t/m 21 zijn vervallen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 22
amendement Van Heemst/Eurlings (22)
artikel 23
artikelen 24 en 25
amendement Hofstra (15,II) (artikel 26 vervalt)
artikel 26
artikel 27
amendement Hofstra (14,II) (artikel 28 vervalt)
artikel 28
gewijzigd amendement Giskes c.s. (35,II) (invoegen artikel 28a)
artikelen 29 t/m 40
amendement Van Heemst/Giskes (23)

N.B. Indien 23 en 30,I beide worden aangenomen, wordt 23 verwerkt in 30,I
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
27 552, nr. 31
27 552, nr. 33
27 552, nr. 34
27 552, nr. 36
27 552, nr. 37
Stemmingen
28 098

gewijzigd amendement Eurlings (30,II) (artikel 41vervalt)
artikel 41
amendement Hofstra (20) (invoegen artikel 42)
amendement Hofstra (21)
artikel 43
artikelen 44 t/m 51a
amendement Stellingwerf (27)
artikel 52
artikel 53
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen over: (moties wet bereikbaarheid en mobiliteit)
– de motie-Giskes over het wetsvoorstel kilometerheffing
– de motie-Van Bommel over variabilisatie van autolasten via brandstofaccijnzen
– de motie-Stellingwerf over integratie van diverse heffingen
– de motie-Hofstra/Eurlings over een verdeling over de twaalf mobiliteitsfondsen
– de motie-Van der Steenhoven over completering van het Rondje Randstad
9. Stemmingen in verband met
Uitvoering van het Statuut van het Internationaal Strafhof met betrekking tot
de samenwerking met en bijstand aan het Internationaal Strafhof en de
tenuitvoerlegging van zijn vonnissen (Uitvoeringswet Internationaal Strafhof)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 6
amendement Van Oven
artikel 7
artikelen 8 t/m 23
amendement Van Oven
artikel 24
amendement Van Oven
artikel 25
artikel 26
amendement Van Oven
artikel 27
artikelen 28 t/m 44
amendement Van Oven
artikel 45
artikelen 46 t/m 66
amendement Van Oven
artikel 67

(8,I)

(8,II)
(8,III)

(8,IV)

(9)

(10)
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– artikelen 68 t/m 90
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
28 099

10. Stemmingen in verband met
Aanpassing van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en enige andere wetten aan de Uitvoeringswet Internationaal Strafhof
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
28 000-XV, nr. 40

11. Stemming over: (motie VAO Handhavingsrapportage SZW)
– de motie-Kamp over stoppen van een bijstandsuitkering

24 095, nr. 96

12. Stemmingen over: (moties VAO radiofrequenties)
Motie-Vendrik/Wagenaar over een eerlijke prijs
Motie-Vendrik over een gekleurde veiling
Motie-Atsma/Vendrik over Radio 1 via de middengolf
Motie-Atsma c.s. over kosten voor de regionale publieke omroepen verbonden
aan frequentiewijziging
Motie-Atsma over onzorgvuldig werk en onvoldoende resultaat
Motie-Wagenaar c.s. over uitzendklaar maken van kavels voor nieuwkomers
Motie-Wagenaar c.s. over een adequate dekking voor alle publieke regionale
omroepen
Motie-Nicolaï c.s. over de ontwikkeling van digitale etherradio

Stemmingen
28 000-XIV, nr. 71
28 000-XIV, nr. 72

13. Stemmingen over: (moties VAO veenkoloniën)
– de motie-Atsma/Stellingwerf over een gebiedsperspectief
– de motie-Waalkens/Snijder-Hazelhoff over een gebiedsgericht beleid

Stemmingen
27 557, nr. 9
27 557, nr. 10
27 557, nr. 11

14. Stemmingen over: (moties VAO Vreemdelingenwet)
– de motie-Kamp/Wijn over vervallen van de maandelijks herhaalde toetsing
– de motie-Wijn over een toetsingstermijn van 28 dagen
– de motie-Middel over een integraal plan van aanpak

27 842

15. Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de adviesen meldpunten kindermishandeling

24 095,
24 095,
24 095,
24 095,

nr.
nr.
nr.
nr.

89
90
91
92

24 095, nr. 93
24 095, nr. 94
24 095, nr. 95

16. Het debat over de Europese Raad
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige

10 minuten
7 minuten
5 minuten

27 873

17. Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de
invoering van eigenrisicodragen door de werkgever (Wet eigenrisicodragen
Ziektewet)

27 669

18. Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(voorlopige maatregel)

28 231

19. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand
te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen
zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden
voor het recht op uitkering
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28 060

20. Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening
inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei
gebruik)

28 184

21. Wijziging van de Prijzenwet in verband met de systematiek en de
terminologie van de EG-richtlijn betreffende prijsaanduiding van aan de
consument aangeboden producten

28 082

22. Wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies met verruiming van het
toepassingsgebied

28 061

23. Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de
inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

28 218

24. Regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke
beperkingen ten aanzien van onroerende zaken (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

28 232

25. Wijziging van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit (wijziging van enkele bedragen)

28 020

26. Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in
verband met een verbod op de drijfjacht

26 219

27. Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van
delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten
(Mijnbouwwet)

27 798

28. Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en
de Gratiewet (stroomlijning procedure behandeling gratieverzoeken)

27 745

29. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)
(Wetgevingsoverleg 18 maart)

27 900

30. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere
wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het
aandelenbezit van bestuurders en commissarissen

27 744

31. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de bovenwettelijke
wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke
wachtgelduitgaven vo)

28 063

32. Wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid

28 215

33. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen strekkende
tot het verruimen van de bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige kamer in hoger beroep (verruiming bevoegdheid enkelvoudige
kamers)

27 809

34. Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen
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27 672

35. Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou totstandgekomen
Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch
Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten

25 732

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

27 602

37. Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit

27 074

38. Voorstel van wet van de leden Van Wijmen en Ross-van Dorp tot
wijziging van de Wet op de adeldom in verband met het wegnemen van
onevenwichtigheden in het overheidsbeleid ten aanzien van adellijke ouders
en hun kinderen (overerving adeldom in de vrouwelijke lijn)

26 568 (R 1638)

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

23 959

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

27 661

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

27 653

42. Goedkeuring van het op 9 september 1998 te Farnborough totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van de Franse Republiek, de
Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van de Italiaanse
Republiek tot oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (Organisation Conjointe de Coopération
en matière d’Armement) OCCAR (Trb. 1999, 174)

27 848

43. 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
44. Verslag van een algemeen overleg over de evaluatie van de
Accountantswet
met maximum spreektijden van 2 minuten

28 017

45. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet
afleggen van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging

28 064

46. Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel
7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte)

28 039

47. Aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de
Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de
verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618)
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Dinsdag 26 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 maart

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

27 216

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

27 482

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

24 797

5. 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) (Wetgevingsoverleg
25 maart)

Woensdag 3 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 4 april

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

Dinsdag 9 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 10 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 11 april

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

27 874

3. Wijziging van de Opiumwet (Wetgevingsoverleg 8 april)
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Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 18 maart van 11.15 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota
Patiëntenbeleid/consumentenbeleid (27 807)
Maandag 18 maart van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet
(partiële wijziging zedelijkheidswetgeving) (27 745)
Maandag 25 maart van 10.15 – 18.00 uur en maandag 15 april van
13.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening over de
5e Nota Ruimtelijke Ordening (27 578)
Maandag 25 maart van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel 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) (24 797)
Dinsdag 2 april van 11.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de stukken behoeftestelling
vervanging F-16 (26 488)
Maandag 8 april van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het project mainport
Rotterdam (24 691)
Maandag 8 april van 11.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wijziging van de
Opiumwet (27 874)
Maandag 15 april van 11.15 – 17.00 uur
Van de commissie voor de Rijksuitgaven over:
– 4e voortgangsrapportage VBTB (26 573, nr. 70)
– reactie van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de 4e
voortgangsrapportage VBTB
– Algemene Rekenkamerrapport «VBTB in begrotingen 2002» (26 573, nr. 68
en 69)
– comptabiliteitswet 2001 (27 849)
– eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (28 035)
– rapport van het kabinet met betrekking tot de mededeling over de
bedrijfsvoering
– rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de mededeling
over de bedrijfsvoering

Recesperiodes

– 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 dinsdag 2 april 2002.
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Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in
handen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dualisering gemeentebestuur (28 243);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Aanpassing van het bij koninklijke boodschap van 30 augustus 2001
ingediende voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten in verband met
dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers (27 896)
in verband met samenloop met inmiddels tot stand gekomen wetgeving
(28 246);
– Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening, ten behoeve van het
sluitend maken van het identificatiesysteem (28 255);
c. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
Wijziging van de Sanctiewet 1977 met het oog op de implementatie van
internationale verplichtingen gericht op de bestrijding van terrorisme en
uitbreiding van het toezicht op de naleving van financiële sanctiemaatregelen
(28 251).
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