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Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

6 september 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 10 september

14.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 september

13.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 september

10.15 uur tot uiterlijk 18.30 uur

A

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

3. Stemmingen in verband met

27 732

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

Stemmingen
23 432, nr. 57
23 432, nr. 58
23 432, nr. 59

amendement Van Heemst (8)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen over: (moties debat Irak)
– de motie-Koenders/Th.C. de Graaf over een gemeenschappelijk EU- en
NAVO-standpunt en een VN Veiligheidsresolutie
– de motie-Van Bommel over afwijzen van een aanval op Irak
– de motie-Karimi over het de VS ervan weerhouden, een oorlog tegen Irak
te beginnen
5. Verslag van een algemeen overleg over huursubsidies
met maximum spreektijden van 2 minuten
6. Debat over de gesubsidieërde arbeid
met maximum spreektijden van 5 minuten
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28 072

7. Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband
met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit
celmateriaal (Voortzetting)

28 174

8. Wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector in verband met
de financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitsproductiesector uit
de algemene middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet omwille
van de correctie van enkele tariefbepalingen

27 178

9. Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in verband met de
invoering van een rijksprojectenprocedure (rijksprojectenprocedure)

28 227

10. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers met
betrekking tot de uitkering bij aftreden en het nabestaandenpensioen

28 358

11. Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van de
handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen)

28 239

12. Uitvoering van Richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrijding van
betalingsachterstand bij handelstransacties

28 204

13. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot het
openstellen van beroep in cassatie tegen vrijspraken alsmede het doen van
uitspraak door de enkelvoudige kamer bij het niet naleven van de schriftuurverplichting

27 194

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

27 797

15. Regeling van cassatie in Antilliaanse en Arubaanse uitleveringszaken

28 401

16. Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001
betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de
verkoop van tabaksproducten (PbEG L 194)

28 167

17. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding

28 221

18. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of
gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)

28 171

19. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen

28 259

20. Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met
Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136)

28 170

21. Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)
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27 775

22. Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

25 732

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

27 672

24. 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

Recesperiodes

– Herfstreces 2002: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2002
– Kerstreces 2002–2003: vrijdag 20 december 2002 t/m maandag 20 januari
2003
– Krokusreces 2003: vrijdag 21 februari t/m dinsdag 11 maart 2003
– Meireces 2003: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2003
– Zomerreces 2003: vrijdag 27 juni t/m maandag 25 augustus 2003
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