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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 22 april

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 23 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 24 april

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
24 834

4. Stemmingen in verband met 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
De Voorzitter: de heer Rabbae trekt amendement-nr. 8 in.
–
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–
–
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artikel I, aanhef
onderdelen A en B
onderdeel C, aanhef
artikel 367
amendement-Van Oven (9, I)
artikel 368
amendement-Van Oven (9, II)
artikel 369
artikelen 370 t/m 377
onderdeel C
onderdelen D t/m I
artikel I
artikelen II t/m VI
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– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming
24 834, nr. 10

5. Stemming over:
– de motie-O.P.G. Vos over mandatering van bevoegdheden van de officier
van Justitie

Stemmingen
25 199

6. Stemmingen in verband met Goedkeuring van het op 24 december 1996 te
Ottawa tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Canada tot voortzetting van het op 4/5 december 1986 tot stand gekomen
verdrag inzake de opleiding van eenheden van de Nederlandse strijdkrachten
in Canada
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 431

7. Stemmingen in verband met 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
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
25 000-XVI, nr. 59

8. Stemming over:
– de nader motie-Nijpels-Hezemans/Oedayray Singh Varma over het recht
van subsitutie door apothekers

Stemming
25 310, nr. 1

9. Stemming over:
– de motie-Marijnissen c.s. over intrekking van de regeling voor een
algemene eigen bijdrage

Stemming
25 258, nr. 7

10. Stemming over:
– de motie-M.M.H. Kamp over een invoeringswet

24 509

11. Goedkeuring van het op 28 maart 1995 te Brussel tot stand gekomen
Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake
tekeningen of modellen alsmede intrekking van de Wet bestrijding
namaakprodukten
(Voortzetting)

24 080

12. Voorstel van wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering
van de medezeggenschap van huurders op het functioneren van
verhuurbedrijven van woongelegenheden (Wet op het overleg huurders
verhuurder)

24 788

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

25 160

14. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede
Kamer, van de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en van de Wet
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement (wijziging
bedragen schadeloosstelling en vergoedingen)
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25 038, nr. 7

15. Brief van het Presidium inzake nevenfuncties
met maximum spreektijden voor 5 minuten per fractie

25 158

16. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 en
van enkele andere wetten in verband met herziening van de tariefstructuur
voor vrachtauto’s

25 045

17. Bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor
gewezen zelfstandigen in de binnenvaart (Tijdelijke wet inkomensvoorziening
gewezen binnenvaartondernemers)

24 667

18. Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband
met de mogelijkheid van tijdelijke afwijking

25 029

19. Regels omtrent de kamers van koophandel en fabrieken

25 018

20. Wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet, houdende nadere aanwijzing
van enige gevallen waarin die wet wordt toegepast, alsmede een nadere
inpassing van hogere-waardenbesluiten krachtens de Wet geluidhinder en
enkele andere verbeteringen

24 801

21. 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

22 588

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

24 875

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

Dinsdag 29 april

van 14.00 tot uiterlijk 18.30 uur

Donderdag 1 mei

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

25 044

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en
van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen
Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie
stadsvernieuwing)

25 161

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met de positiebepaling van de Open
Universiteit binnen het hoger onderwijs en wijziging van de
bestuursorganisatie

25 080

6. Rapport Algemene Rekenkamer Financiële relaties met grote
ondernemingen
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met maximum spreektijden voor
PvdA, VVD, CDA en D66
overige fracties

10 minuten
5 minuten

24 059

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

24 649

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

24 818

9. 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

25 020

10. Goedkeuring van het op 27 juni 1989 te Genève tot stand gekomen
Verdrag betreffende inheemse en in stamverband levende volken in
onafhankelijke landen (Verdrag nr. 169 aangenomen door de Internationale
Arbeidsconferentie in haar zesenzeventigste zitting)

Dinsdag 6 mei

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 7 mei

van 13.00 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

24 622

4. Wetsvoorstel Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet verzelfstandiging
Staatsbosbeheer)
(Voortzetting)
5. Verslag van een algemeen overleg inzake het spoorvervoer
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 187

6. Bepalingen in verband met het uitvoeren van baggerwerken en het storten
van baggerspecie voor de verruiming en het onderhoud van de vaarweg in de
Westerschelde door het Vlaams Gewest (Vergunningwet Westerschelde)

23 686, nrs. 4 en 5

7. Regeling financiële ondersteuning fracties (PPO-voorstellen)

25 278
11 107, nr. 94

8. De gezamenlijke behandeling van:
– Raming der voor de Tweede Kamer in 1998 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten
– Verslag Bouwbegeleidingscommissie
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Recesperiodes

– Zomerreces: vrijdag 27 juni 1997 t/m maandag 25 augustus 1997

Wetgevings- en nota-overleg

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 12 mei van 11.15 tot 18.30 uur en maandag 26 mei van 11.15
tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over de wetsvoorstellen inzake
Afstammingsrecht (24 649 en 25 189)
Maandag 12 mei van 10.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet educatie en
beroepsonderwijs in verband met verbetering van de aansluiting van het
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en het hoger algemeen voortgezet
onderwijs op het hoger onderwijs (profielen voortgezet onderwijs)
Woensdag 14 mei van 10.30 tot 12.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie over de nota «Grenzen aan gedogen»
(25 085)
Woensdag 14 mei van 9.30 tot 12.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Marktwerking
regionaal openbaar vervoer (25 088) (voortzetting)
Dinsdag 20 mei van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de notitie
Kaderwetgebieden (25 287)
Maandag 26 mei van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op
het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het
voortgezet onderwijs inzake samenwerkingsscholen
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)
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Presidiumbesluit

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

a. de algemene commissie voor Europese Zaken:
– Wetsvoorstel Goedkeuring van de op 4 november 1995 te Mauritius tot
stand gekomen Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé en het op 20 december 1995 te Brussel tot stand gekomen
Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de
Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde
ACS-EG-Overeenkomst (25 196);
b. de vaste commissie voor Justitie:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Wet tot invoering van een leeftijdsgrens voor
het notarisambt en oprichting van een notarieel pensioenfonds in verband met
de invoering van een flexibele pensioenregeling (25 269);
c. de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken
gezamenlijk:
– Wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van
de Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet derde tranche Awb I)
(25 280);
d. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wetsvoorstel Het onder de werkingssfeer van de wettelijke
werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel (Wet
overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen) (25 282).
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