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Vergaderjaar 1996–1997

Agenda

14 maart 1997

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 18 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 maart

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
24 804, nr. 6
24 804, nr. 7
24 804, nr. 8
24 804, nr. 10
24 804, nr. 11
24 804, nr. 12
24 804, nr. 13
24 804, nr. 14

3. Stemmingen over de moties ter zake van het veiligheidsbeleid
burgerluchtvaart
– de motie-Van Gijzel c.s. over een zwarte lijst van slecht toezicht houdende
landen
– de motie-Van Gijzel c.s. over een openbare databank met gegevens per
luchtvaartmaatschappij
– de motie-Van Gijzel c.s. over het mede aansprakelijk stellen van
reisorganisaties en touroperators
– de motie-Keur c.s. over risky carriers
– de motie-Keur c.s. over het naleven van toegewezen aan- en uitvliegroutes
– de motie-Van ’t Riet c.s. over het opnemen van een veiligheidsartikel in
luchtvaartovereenkomsten
– de motie-Stellingwerf over een eventuele verzekeringsplicht in de
recreatieve luchtvaart
– de motie-Poppe over een intensivering van de handhaving van
veiligheidsvoorschriften

Stemmingen
25 000-VIII, nr. 78
25 000-VIII, nr. 79
25 000-VIII, nr. 80

4. Stemmingen over de moties inzake de bekostiging primair onderwijs
– de motie-Koekkoek/Van der Vlies over de tekorten in de bekostiging
– de motie-Liemburg c.s. over de rentekorting
– de motie-Rabbae over afschaffing van de rentekorting
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Stemmingen
24 681

5. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening in verband met medezeggenschap
N.B. In de vergadering van 13 maart 1997 heeft de regering het
amendement-Van Vliet c.s., stuk nr. 8, overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
24 712

6. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
jeugdhulpverlening in verband met het klachtrecht N.B. In de vergadering van
13 maart 1997 heeft de regering het amendement-Middel c.s., stuk nr. 9,
overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
24 692

artikel I, aanhef
artikelen 45a t/m 45f
amendement-Van Vliet c.s. (9)
artikel 45g
artikelen 45h t/m 45j
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

artikel I, aanhef
artikelen 46 en 47
artikel 48, eerste lid
amendement-Cherribi
tweede lid
derde en vierde lid
amendement-Cherribi
amendement-Cherribi
vijfde lid
zesde en zevende lid
artikel 48
artikel 49
amendement-Cherribi
artikel 50
artikelen 51 en 52
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

c.s. (7, I)

c.s. (7, II)
c.s. (7, III)

c.s. (8)

7. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering betreffende het aanhangig maken van de zaak en de regeling
van het onderzoek ter terechtzitting (herziening onderzoek ter terechtzitting)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I
artikel II, onderdeel A
onderdeel B, artikelen 268 t/m 278
gewijzigd amendement-O.P.G. Vos (10)
artikel 279, eerste lid
tweede lid
artikel 279
artikelen 280 t/m 301
onderdeel B
onderdelen C t/m J
artikel II
artikelen III t/m V
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
24 675

8. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Uitvoering van het op 1 maart
1991 te Montreal tot stand gekomen Verdrag inzake het merken van
kneedspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan
– artikelen 1 t/m 10
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 676 (R 1570)

9. Stemmingen in verband met voorstel van Rijkswet Goedkeuring van het op
1 maart 1991 te Montreal tot stand gekomen Verdrag inzake het merken van
kneedspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– voorstel van Rijkswet

Stemmingen
24 714

10. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Wijziging van, onder meer,
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met invoering van gezamenlijk
gezag voor een ouder en zijn partner en van gezamenlijke voogdij
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A en B
amendement-Dittrich/J.M. de Vries (14)
onderdeel C
onderdelen D t/m Ea
amendement-Dittrich (15, I) (invoegen nieuw onderdeel Eaa)
onderdeel Eb
onderdeel F, aanhef
artikel 253t, eerste lid
amendement-M.M. van der Burg/J.M. de Vries (18)
Indien 18 verworpen:
– amendement-Dittrich (21)
– amendement-Rabbae (17)
N.B. Indien 17 en 18 beide worden aangenomen wordt in 17 «De tweede
volzin» vervangen door: Onderdeel b.
– tweede lid
– amendement-Soutendijk-van Appeldoorn (19)
Indien 19 verworpen:
– amendement-J.M. de Vries (20)
– derde lid
– vierde en vijfde lid
– artikel 253t
– artikel 253u
– artikel 253v, eerste en tweede lid
– amendement-Dittrich (15, II)
– derde lid
– amendement-Dittrich (15, III)
– vierde lid
– amendement-Dittrich (15, IV)
– vijfde lid
– zesde lid
– artikel 253v
– amendement-J.M. de Vries/M.M. van der Burg (13, I)
– artikel 253w
– artikelen 253x en 253y
– onderdeel F
N.B. De onderdelen G en H zijn vervallen.
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–
–
–
–
–
–
–

amendement-J.M. de Vries/M.M. van der Burg (13, II)
onderdeel I
onderdelen Ia t/m CC
artikel I
artikelen II t/m V
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
23 714, nr. 22

11. Stemming over
– de motie M.M. van der Burg/Soutendijk-van Appeldoorn over een voor
iedereen toegankelijke scheidingsbemiddeling

24 707

12. Wetsvoorstel Nieuwe regels omtrent de economische mededinging
(Mededingingswet)
(Voortzetting)

24 707, nr. 36
24 707, nr. 37
24 707, nr. 38
24 707, nr. 39
24 808

23 235, nr. 36

Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de motie-Voûte-Droste c.s. over evaluatie van de bestuurlijke handhaving
van het mededingingstoezicht
– de motie-Voûte-Droste c.s. over vertrouwelijkheid van gegevens
– de motie-Voûte-Droste c.s. over een inventarisatie van de toezichthouders
– de motie-Van der Ploeg/De Koning over omvorming van de ambtelijke
dienst, belast met mededingingstoezicht, tot een ZBO
13. Wijziging van bepalingen van de Mediawet, de Wet op de
telecommunicatievoorzieningen en de Radio-Omroep-Zender-Wet 1935 in
verband met de liberalisering van de mediawetgeving
14. De brief van de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over Voortgang invoering beleidsvoornemens thuiszorg
Met maximum spreektijden
PvdA, CDA, VVD en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

15. Behandeling van:
25 036

24 821

– Goedkeuring van de op 20 november 1995 te Brussel tot stand gekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand gebracht
tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de
Staat Israël, anderzijds
– Goedkeuring van de op 17 juli te Brussel tot stand gekomen
Euro-Mediterrane Overeenkomst, waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lid-staten, enerzijds, en
de Republiek Tunesië, anderzijds (Heropening van de beraadslaging)

25 036, nr. 7

Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de motie-Woltjer c.s. over jaarlijkse rapportage inzake de
mensenrechtensituatie in de Middellandse-Zeelanden
– de motie-Sipkes/Woltjer over een understanding bij de ratificatie

25 046

16. Wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in de provincie Drenthe

24 748

17. Wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 1 en 3 van de Wet collectieve
preventie volksgezondheid

25 109

18. Intrekking van de Wet beperking cadeaustelsel 1977

25 036, nr. 6
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25 194

19. Wijziging van de Wet op de studiefinanciering en de Wet tegemoetkoming
studiekosten in verband met de aanspraak op studiefinanciering voor onder
meer assistentopleidingen

24 788

20. Wetsvoorstel Regels betreffende bijzondere verrichtingen op het gebied
van de gezondheidszorg (Wet op bijzondere medische verrichtingen
(Voortzetting)

24 787

21. Wetsvoorstel Nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet
sociale werkvoorziening)

24 671

22. Wetsvoorstel Regeling van de inwerkingtreding van de algemene
maatregel van bestuur van 26 maart 1996 tot wijziging van het Besluit
vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 (willekeurige
afschrijving) (Stb. 214)

22 588

23. Wetsvoorstel Regelen inzake medisch- wetenschappelijk onderzoek met
mensen (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen)

24 263

24. Wetsvoorstel Vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en
daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet
gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en
wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van
Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet)

24 059

25. Goedkeuring van de op 16 juli 1993 te Genève tot stand gekomen
Internationale Cacao-Overeenkomst 1993, met bijlagen (Trb. 1994, 135 en
1995, 11)

24 834

26. Wetsvoorstel Wijziging van enige bepalingen in het Wetboek van
Strafvordering onder andere inzake het rechtsgeding voor de politierechter en
de mededeling van vonnissen en arresten met het oog op het instellen van
een rechtsmiddel en van de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht
betreffende het kennisgeven en het ingaan van de proeftijd bij een
voorwaardelijke veroordeling

24 649

27. Wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de
regeling van adoptie

24 622

28. Wetsvoorstel Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet
verzelfstandiging Staatsbosbeheer)

24 818

29. Wetsvoorstel Bepalingen verband houdende met de instelling van het
Internationaal Tribunaal voor de vervolging van personen aansprakelijk voor
genocide en andere ernstige schendingen van het internationale humanitaire
recht, begaan op het grondgebied van Rwanda en van Rwandese burgers
aansprakelijk voor genocide en andere van dergelijke schendingen, begaan
op het grondgebied van buurlanden, tussen 1 januari 1994 en 31 december
1994

24 431

30. Wetsvoorstel Voorstel van wet van de leden Koekkoek en Van
Middelkoop houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot
opneming van een bepaling over de Nederlandse taal

24 801

31. Wijziging van de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten in
verband met de instelling van een vast college van advies van het Rijk op het
terrein van de bedreigde uitheemse dier- en plantesoorten
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24 875

32. Wijziging van de Wet milieubeheer (bepalingen inzake afvalstoffen)
Hierbij is tevens aan de orde:
Verslag van een algemeen overleg inzake de commissie Epema

Recesperiodes

Paasreces: vrijdag 21 maart 1997 t/m maandag 7 april 1997
Zomerreces: vrijdag 27 juni 1997 t/m maandag 25 augustus 1997

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 17 maart van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Marktwerking
regionaal openbaar vervoer (25 088)
Maandag 17 maart van 13.00 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
Nieuwe regeling inzake de sociale werkvoorziening (Wet sociale
werkvoorziening) (24 787).
Woensdag 19 maart van 9.30 tot 12.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de nota Randstad en Groene Hart (25 009)
(Voortzetting van 10 maart)
Maandag 14 april van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel 7.10
(arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek (24 615)
Maandag 21 april van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de nota
Minderhedenbeleid 1997 (25 001)
Maandag 21 april van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de
notitie Reservevorming en solvabiliteit in de ziekenfondsverzekering (25 173)
Maandag 9 juni van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken over de
nota Politiewet 1993 (25 195)

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Wetsvoorstel Regels betreffende het toezicht aan boord van schepen onder
buitenlandse vlag in Nederlandse havens op de naleving van internationale
voorschriften op het gebied van de veiligheid, voorkoming van verontreiniging
en leef- en werkomstandigheden (Wet havenstaatcontrole) (25 254);
– Wetsvoorstel Wijziging van de Schepenwet in verband met de
totstandkoming van de Wet havenstaatcontrole (25 255 (R 1586));
b. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet en de Wet op de toegang tot
ziektekostenverzekeringen in verband met het invoeren van de aanspraak op
medisch-specialistische zorg, verleend door of vanwege een ziekenhuis dan
wel door of vanwege een samenwerkingsverband van een ziekenhuis en de
daar werkzame medisch-specialisten (25 258).
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c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en
zekerheid) (25 263);
– Wetsvoorstel Regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs) (25 264).
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