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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 27 mei

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 mei

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 mei

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 198

4. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met een nieuwe regeling van
informatievoorziening en van de Wet van 7 juli 1993, Stb 405, in verband met
de besteding van nascholingsgelden (regeling informatievoorziening)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
gewijzigd amendement-Van de Camp (10, I)
onderdeel A
gewijzigd amendement-Van de Camp (10, II)
onderdeel B
artikel I
artikelen II t/m III
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
25 278

5. Stemmingen in verband met Raming der voor de Tweede Kamer in 1998
benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten
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Stemmingen

6. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens de behandeling van de
Raming, t.w.:

25 278,
25 278,
25 278,
25 278,

– de motie-Sipkes c.s. over de taxiregeling voor Kamerpersoneel
– de motie-Sipkes/Rouvoet over het gebruik van groene stroom
– de motie-Poppe over de samenstelling van het Presidium
– de motie-Remkes c.s. over efficiencyverbetering van ondersteunende
functies
– de motie-Rouvoet c.s. over werving en selectie van Kamerpersoneel
– de gewijzigde motie-Rouvoet over de terugbelfaciliteit in het kader van de
mobiele werkplek
– de motie-Rouvoet over een Nederlandse benaming voor het Call Center

nr.
nr.
nr.
nr.

12
13
14
15

25 278, nr. 16
25 278, nr. 19
25 278, nr. 18
Stemmingen
23 686

7. Stemmingen over:
Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer
– artikelen 1 t/m 3
– amendement-Remkes (14)
– artikel 4
– artikelen 5 t/m 10
– regeling

Stemmingen

8. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens de behandeling van de
notitie Bestuurlijk eindperspectief kaderwetgebieden, t.w.:

25 287, nr. 2
25 287, nr. 3
25 287, nr. 4

– de motie-De Cloe c.s. over een stadsprovincie Zuidoost Brabant
– de motie-Remkes c.s. over de positie van Den Haag
– de motie-Remkes c.s. over de financiële consequenties van uitbreiding van
het aantal provincies
– de motie-Van den Berg over verlenging van de Kaderwet bestuur in
verandering
– de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma over een consultatie in de
regio Twente
– de motie-Van der Hoeven c.s. over de financiële problematiek van Den
Haag
– de motie-Van der Hoeven/Oedayraj Singh Varma over een consultatie in de
regio Amsterdam
– de motie-Van der Hoeven c.s. over grootschalige gemeentelijke herindeling
– de motie-Van der Hoeven c.s. over het door de regering uit handen geven
van de politiek-bestuurlijke regie
– de motie-Scheltema-de Nie c.s. over de functionele samenwerkingsvormen
in de regio Amsterdam
– de motie-Scheltema-de Nie over een zelfstandige provincie Twente

25 287, nr. 5
25 287, nr. 6
25 287, nr. 7
25 287, nr. 8
25 287, nr. 9
25 287, nr. 10
25 287, nr. 11
25 287, nr. 12

25 227

25 221

24 080

9. De gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, houdende verlenging van de duur
van de stemming tot acht uur ’s-avonds alsmede regeling van diverse andere
onderwerpen
– Wetsvoorstel Wijziging van de Kieswet, houdende verlaging van de
voorkeurdrempel
(Voortzetting)
10. 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)
(Voortzetting)
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25 184
25 169
25 116
25 115
25 088

11. Gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer en Vierlingsbeek
– Wetsvoorstel Wijziging van de grens tussen de gemeenten Elst en
Nijmegen
– Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Boekel, Uden en Veghel
– Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Weert en Stramproy
12. Nota marktwerking regionaal openbaar vervoer
met maximum spreektijden van 5 minuten
Hierbij zijn tevens aan de orde:

25 088, nr. 5
25 088, nr. 6
25 088, nr. 7
25 088, nr. 8
25 088, nr. 9
25 088, nr. 10
25 088, nr. 11
25 088, nr. 12
25 088, nr. 13
25 088, nr. 14
25 088, nr. 15
24 054, nr. 16

– de motie-Reitsma over vrijwillige introductie van de marktwerking
– de motie-Remkes c.s. over verdere verzelfstandiging van de
VSN-dochterondernemingen
– de motie-Remkes c.s. over de BOS-structuur
– de motie-Van ’t Riet/Remkes over evaluatie en beslismomenten in het
proces van marktwerking
– de motie-Van ’t Riet over de positie van de reiziger
– de motie-M.B. Vos over wachten met de verplichte aanbesteding van het
openbaar vervoer
– de motie-M.B. Vos over een geïntegreerd nationaal reisinformatiesysteem
– de motie-Stellingwerf over het percentage aanbesteding van het regionaal
vervoer
– de motie-Stellingwerf over de marktpositie van nieuwe aanbieders
– de motie-Poppe over beperkingen op basis van marktaandeel
– de motie-Aiking-van Wageningen over de behoeften en wensen van de
consument
– de motie-M.B. Vos/Stellingwerf over adequate openbaarvervoerverbindingen

Interpellatie

13. Interpellatie van het lid Rabbae (GroenLinks), gericht tot de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over de studenten-OV-kaart
Met maximum spreektijden van 5 minuten

25 032

14. Goedkeuring van de op 26 januari 1994 te Genève tot stand gekomen
Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout, 1994, met bijlagen (Trb.
1995, 194)

25 322

15. Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 in verband met het
opnemen van een vrijstellingsmogelijkheid voor bepaalde uitkeringen tot
bestrijding van onderhoudskosten van thuiswonende gehandicapte kinderen

25 331

16. Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband
met de liberalisering van de spraaktelefoondienst

24 649
25 189

24 622

17. Gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de
regeling van adoptie
– Wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten in verband met de herziening
van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie
(Plenaire afronding)
18. Wetsvoorstel Verzelfstandiging van Staatsbosbeheer (Wet
verzelfstandiging Staatsbosbeheer)
(Heropening van de beraadslaging)
19. Verslag van een algemeen overleg inzake het mensenrechtenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
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20. Verslag van een algemeen overleg inzake ZBOs
met maximum spreektijden van 2 minuten
25 197

21. 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 afwijking van de bevoegdheidseisen ten behoeve
van leraren-in-opleiding
22. Verslag van een algemeen overleg inzake de USZO
met maximum spreektijden van 3 minuten

24 615

23. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en titel
7.10 (arbeidsovereenkomst) van het nieuw Burgerlijk Wetboek
(Plenaire afronding)

25 153

24. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum

23 580

25. Wetsvoorstel Nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap
(Natuurbeschermingswet 1994)

25 053

26. Wetsvoorstel Een afzonderlijke inkomensvoorziening voor kunstenaars
(Wet inkomensvoorziening kunstenaars)

25 066

27. Wetsvoorstel Wijziging van enkele bepalingen van de Wet op de
rechtsbijstand

25 029

28. Regels omtrent de kamers van koophandel en fabrieken

24 801

29. 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

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

25 080

31. Rapport Algemene Rekenkamer Financiële relaties met grote
ondernemingen
met maximum spreektijden voor
PvdA, VVD, CDA en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

24 059

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

Dinsdag 3 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 juni

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

4. Stemmingen over de moties voorgesteld tijdens het notaoverleg over het
Minderhedenbeleid t.w.:

25 001, nr. 12

– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over integrale aanpak van de uitval in het
onderwijs en de werkloosheid onder allochtone jongeren
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over evenredige vertegenwoordiging van
etnische minderheden in dienst van de rijksoverheid
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over effectrapportage over de resultaten
van achterstandbestrijding
– de motie-Dankers/Oedayraj Singh Varma over vrijwilligersorganisaties van
etnisch-culturele minderheidsgroepen
– de motie-Dankers over voorzieningen voor allochtone ouderen
– de motie-Dankers over een alternatief voor de wet BEAA en het
wetsvoorstel SAMEN
– de motie-Dankers over een databank voor hoger opgeleide allochtonen
– de motie-Dittrich c.s. over de participatie van leden van etnische groepen in
organisaties, instellingen en bedrijven
– de motie-Dittrich c.s. over acceptatie van homosexualiteit en
homo-emancipatie door leden van etnische groepen
– de motie-Dittrich c.s. over te realiseren van projecten in het kader van «De
Wijk is van ons Allemaal»
– de motie-Dittrich c.s. over een notitie over de media en de multiculturele
samenleving
– de motie-Poppe/Oedayraj Singh Varma over de «witte vlucht» in het
onderwijs

25 001, nr. 13
25 001, nr. 14
25 001, nr. 15
25 001, nr. 16
25 001, nr. 17
25 001, nr. 18
25 001, nr. 19
25 001, nr. 20
25 001, nr. 21
25 001, nr. 22
25 001, nr. 23

24 799

5. Wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot hulpverlening en daarmee verband houdende wijziging van
enige andere wetten

25 248

6. Wetsvoorstel Wijziging van de Instellingswet W.R.R. in verband met de
inwerkingtreding van de Kaderwet adviescolleges

25 168

7. 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)
(Plenaire afronding)

Dinsdag 10 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
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24 814

4. Brieven en rapportages met betrekking tot de vliegramp te Eindhoven
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD
D66
GroenLinks
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

25 275

15 minuten
13 minuten
7 minuten
5 minuten
2,5 minuut

5. Jaarverslag Nationale Ombudsman 1996
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD en D66
overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

24 321

6. Aanvulling van de Wet milieubeheer met een regeling ter waarborging dat
gesloten stortplaatsen geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het
milieu hebben, alsmede wijziging van de Wet bodembescherming
(Voortzetting)

25 171

7. Wijziging van de Wet op de telecommunicatievoorzieningen in verband met
de invoering van het veilen van schaarse frequenties voor systemen van
digitale mobiele telecommunicatie (veilen frequenties mobiele
telecommunicatie)

Dinsdag 17 juni

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
4. het debat n.a.v. de Europese Raad te Amsterdam met maximum
spreektijden voor:
PvdA, CDA, VVD
D66
GroenLinks
Overige fracties
Groep Nijpels/Hendriks

15 minuten
13 minuten
7 minuten
5 minuten
2,5 minuut

24 610

5. Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol,
ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 mei 1977

25 216

6. Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met een herziening
van de organisatiestructuur van de landelijke publieke omroep
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24 150

24 139

24 141

7. Wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte
en intrekking van de Huurwet
8. de gezamenlijke behandeling van de wetsvoorstellen:
– Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte,
rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun
werkzaamheid geheel of nagenoeg geheel in Nederland verrichten en geen
werkelijke band hebben met de staat naar welks recht zij zijn opgericht (Wet
op de formeel buitenlandse vennootschappen)
– Regels van internationaal privaatrecht met betrekking tot corporaties (Wet
conflictenrecht corporaties)

Recesperiodes

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

Wetgevings- en nota-overleg

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 2 juni van 11.15 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
toekomst PBO-stelsel (25 091)
Maandag 2 juni van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over de strafrechtelijke aansprakelijkheid
van overheidsorganen (25 294)
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)
Maandag 16 juni van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Woningbouwcoperaties (24 508)
Maandag 23 juni van 12.00 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie over de nota «Grenzen aan gedogen»
(25 085)

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken
gezamenlijk:
– Goedkeuring van de op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst
(Europol-Overeenkomst) (Trb. 1995, 282); en van het op 24 juli 1996 te
Brussel tot stand gekomen Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële
uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van
de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Trb. 1996,
265) (25 339);
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b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de voogdij en het
ouderlijk gezag over de minderjarige Koning (25 338);
– Aanpassing van de Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met
de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
en aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid (25 343);
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten in
verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving
(25 333);
– Wijziging van de Huisvestingswet (doorwerking ruimtelijk beleid) (25 334).
d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wijziging van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 en enige
andere wetten in verband met het integreren van het middelenbeheer van de
sociale fondsen (geïntegreerd middelenbeheer) (25 342);
e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wijziging van de artikelen 29, 31 en 108 van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (25 340).
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