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aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 12 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 13 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 282

4. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Het onder de werkingssfeer van
de wettelijke werknemersverzekeringen brengen van het overheidspersoneel
(Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen)
– artikelen 1 t/m 81
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
25 282, nr. 8

5. Stemming over:
– de motie-Zijlstra c.s. over afschaffing van de ambtelijke status

Stemmingen
25 600-XIII

6. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 1998
–
–
–
–
–
–

OVG289
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat Agentschap Senter
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
25 600-E

7. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 1998
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 600-XIII, nr. 10
25 600-XIII, nr. 11
25 600-XIII, nr. 12

25 600-XIII, nr. 13
25 600-XIII, nr. 14
25 600-XIII, nr. 15
25 600-XIII, nr. 16
25 600-XIII, nr. 17
25 600-XIII, nr. 18
25 600-XIII, nr. 19
25 600-XIII, nr. 20
25 600-XIII, nr. 21
Stemmingen
25 114

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven, artikelen 01.01 t/m 01.06
amendement-Reitsma (4, I)
amendement-Reitsma (5, I)
artikel 02.01
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, artikelen 01.01 en 01.02
amendement-Reitsma (4, II)
amendement-Reitsma (5, II)
artikel 01.03
artikelen 01.04 en 02.01
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen over de moties begroting Economische Zaken:
– de motie-Ten Hoopen over TWA-posten in Rusland en Israël
– de motie-Ten Hoopen over convenanten tussen overheid en MKB op het
gebied van energieverbruik
– de motie-Van Zuijlen c.s. over het instellen van een prijs i.v.m. de
maatschappelijke vraag naar technisch geschoolde en breed inzetbare jonge
probleemoplossers
– de motie-Van Zuijlen over het bestemmen van ICES-gelden voor
versterking van de kennisinfrastructuur
– de motie-Van Zuijlen/Van Walsem over starten in deeltijd en
deeltijdondernemerschap
– de motie-Van Zuijlen over een implementatieplan i.v.m. het actieplan voor
de filmsector
– de motie-M.B. Vos/Van Zuijlen over een jaarlijkse bijdrage van 10 miljoen
voor het SCORE-programma
– de motie-Remkes c.s. over verlichting van de administratieve lasten van het
MKB
– de motie-Remkes c.s. over vernieuwing van binnenstedelijke
bedrijfsterreinen
– de motie-Van Walsem over een afdrachtskorting voor de eerste werknemer
– de motie-Jorritsma-Van Oosten over extra gelden voor de ontwikkeling van
zonnecellen
– de motie-Van Middelkoop c.s. over de openstelling van winkels op zondag
9. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Regels met betrekking tot de
inburgering van nieuwkomers in de Nederlandse samenleving (Wet
inburgering nieuwkomers)
(De stemmingslijst zal later worden rondgedeeld)

Stemmingen
25 600-VII, nr. 22
25 114, nr. 29
25 114, nr. 30

25 114, nr. 31

10. Stemmingen over de moties Inburgering nieuwkomers:
– de motie Poppe/Oedayraj Singh Varma over de wachtlijsten voor
Nederlandse taalcursussen
– de motie H.G.J.Kamp over het aanbesteden van inburgeringsprogramma’s
bij particuliere taleninstituten
– de motie Oedayraj Singh Varma over de kloof tussen de eindtermen van
het inburgeringsprogramma en de begintermen voor de instroom in het hoger
onderwijs
– de motie Oedayraj Singh Varma over het mogelijk maken van
praktijkervaring in het inburgeringstraject
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25 114, nr. 32
25 114, nr. 33
25 114, nr. 35

Stemmingen
25 720, nr. 3
25 720, nr. 4
25 720, nr. 5

25 263

25 264

– de motie Oedayraj Singh Varma over kwaliteitseisen m.b.t. degenen die het
inburgeringsprogramma verzorgen
– de motie Noorman-Den Uyl c.s. over een sluitende aanpak in overleg met
arbeidsvoorzieningsorganisatie en VNG
– de motie Bijleveld-Schouten c.s. over inburgering van nieuwkomers uit
EU-landen
11. Stemmingen over de moties VAO organisch psychosyndroom:
– de motie-Rosenmöller over de subsidiëring van de Solvent-teams
– de motie-Poppe over een algemene vervangingsplicht van organische
oplosmiddelen
– de motie-Middel c.s. over een verbreding van de eerste fase van de
wettelijke vervangingsplicht
12. Gezamenlijke behandeling van
– Wetsvoorstel Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Buitengewoon
Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 en van enige andere wetten (Flexibiliteit en
zekerheid)
– Wetsvoorstel Regels voor de niet-openbare arbeidsbemiddeling en het ter
beschikking stellen van arbeidskrachten (Wet allocatie arbeidskrachten door
intermediairs)
(Voortzetting)

25 233

13. Wetsvoorstel Regels omtrent de bemanning van zeeschepen
(Zeevaartbemanningswet)

25 600-VIII

14. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998

25 159

15. Wetsvoorstel Regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in
geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen
en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware
ongevallen)

25 339

16. Wetsvoorstel 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)

25 600-VI

17. Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998
(voortzetting)

25 340

18. Wijziging van de artikelen 29, 31 en 108 van de Wet op de beroepen in
de de individuele gezondheidszorg

25 447

19. Wetsvoorstel Eenmalige uitkering aan gewezen militairen die meer dan
twee doch minder dan vijf jaren hebben gediend (Uitkeringswet
tegemoetkoming twee tot vijfjarige diensttijd veteranen)
(Re-dupliek)

25 321

20. Wijziging van de Les- en cursusgeldwet en van de Wet tegemoetkoming
studiekosten in verband met het eerder laten ingaan van de lesgeldplicht en
met betaling van het lesgeld in termijnen
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24 137

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 samenwerkingsscholen

25 196

22. 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

25 415

23. Wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten in verband met de
invoering van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de Organisatiewet
sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en gewijzigde
arbeidsongeschiktheidsregelingen)

25 312

24. Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met
de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V.

25 176

25. Wetsvoorstel Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het
onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen

23 982

26. Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)

25 172

27. Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet

25 313

28. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van
bepalingen inzake de Nationale ombudsman

25 095

29. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
teneinde de effectiviteit van deze wet op het gebied van het bestrijden van
gebruik van voorwetenschap te verbeteren

24 810 (R 1577)

24 811

24 812 (R 1578)

30. De gezamenlijke behandeling van:
– Rijkswet Goedkeuring van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking
op het gebied van de interlandelijke adoptie (Trb. 1993, 197)
– Wetsvoorstel Uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand
gekomen verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking
op het gebied van de interlandelijke adoptie en, in verband daarmee, wijziging
van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen en enige andere wetten
– Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
uitvoering van het op 29 mei 1993 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het
gebied van de interlandelijke adoptie

25 369

31. Wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname
allochtonen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet
stimulering arbeidsdeelname minderheden)

24 219

32. Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband
met de verlengingsprocedure voorlopige hechtenis en de termijn van de
uitspraak van het schriftelijk vonnis van de alleenrechtsprekende rechter
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24 112

33. Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de
regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende
straf van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen)

24 150

34. Wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van
bedrijfsruimte en intrekking van de Huurwet (wetgevingsoverleg 15-12-’97)
35. Verslag van een algemeen overleg inzake duurzame energie
met maximum spreektijden van 2 minuten

Dinsdag 18 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 19 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 20 november

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

25 600-XVI

4. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1998

Dinsdag 25 november

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 26 november

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 27 november

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

23 652

4. Wetsvoorstel Wijziging van de regeling betreffende het verlenen van
bijdragen van rijkswege aan de Algemene Kas, bedoeld in artikel 71 van de
Ziekenfondswet, en het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, alsmede
tot het treffen van een wettelijke basis voor het verlenen van rijksbijdragen
aan de instellingen die een publiekrechtelijke ziektekostenvoorziening
uitvoeren

25 258

5. 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

25 350

6. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en
premie voor de volksverzekeringen in verband met de verruiming van de
overgangsregeling ter zake van het toetsloon in de vermindering onderwijs
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25 477
25 618

7. de gezamenlijke behandeling van:
– Bepalingen inzake de financiering van de loopbaanonderbreking (Wet
financiering loopbaanonderbreking)
– Wetsvoorstel Wijziging van de Ziektewet, de WAO, de WW en enkele
andere wetten in verband met het wegnemen van belemmeringen in sociale
verzekeringswetten bij het opnemen van onbetaald verlof
Donderdag 27 november, direct bij de aanvang van de middagvergadering:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Stemmingen

Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
(na 6 november)
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

247
235
248
180
72
105
48
40
47
47
46
39
80
5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

Recesperiodes

–
–
–
–

Kerstreces: vrijdag 19 december t/m maandag 12 januari
vrijdag 20 februari t/m maandag 9 maart
Verkiezingsreces: vrijdag 17 april t/m maandag 11 mei
Zomerreces: vrijdag 26 juni t/m maandag 24 augustus

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 10 november van 11.15 tot 18.45 uur
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
Jaaroverzicht Zorg 1998
Maandag 10 november van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:
– 25 641 (Nadere wijziging van een aantal socialezekerheidswetten en enige
andere wetten, houdende wijziging/intrekking van de Wet
Werkloosheidsvoorziening, eenvormige definiëring van de term gezamenlijke
huishouding en technische alsmede enige andere wijzigingen (Veegwet SZW
1997))
– 25 617 (Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende onder meer
verlenging van de periode gedurende welke de uitkeringen ten laste van een
wachtgeldfonds komen)
– 22 695 (Wijziging van wetsvoorstel 20 890, houdende wijziging van het
Burgerlijk Wetboek en van de Wet gelijke behandeling van mannen en
vrouwen (implementatie Barber-richtlijn)
– 25 415 (Aanpassing van een aantal wetten in verband met de invoering van
de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de
Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten en de
Organisatiewet sociale verzekeringen 1997 (Aanpassingswet nieuwe en
gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen)
– 25 478 (Vaststelling van nieuwe regels met betrekking tot de (re)integratie
van arbeidsgehandicapten (Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten)
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Maandag 17 november van 10.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT)
Maandag 17 november van 11.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het onderdeel
Minderhedenbeleid begroting 1998
Maandag 24 november van 11.15 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over:
– 25 661 (Wijziging van de Algemene bijstandswet, de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen, de Werkloosheidswet, de
Ziektewet, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Algemene
Arbeidsongeschiktheidswet, de Toeslagenwet, de Algemene Ouderdomswet,
de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Wet
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot
terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met
herziening van het debiteurenbeleid)
– 25 697 (Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de
voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting)
Maandag 24 november van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
onderdeel Visserij begroting 1998
Maandag 24 november van 19.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en voor Financiën over
de begrotingen Gemeentefonds en Provinciefonds 1998
Maandag 1 december van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de Nota Stedelijke Vernieuwing (25 427)
Maandag 1 december van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel 23 706 (Wettelijke
regeling van het notarisambt, mede ter vervanging van de Wet van 9 juli
1842, Stb. 20, op het Notarisambt en de Wet van 31 maart 1847, Stb. 12,
houdende vaststelling van het tarief betreffende het honorarium der notarissen
en verschotten (Wet op het notarisambt))
Woensdag 3 december van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
wetsvoorstel Wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging
van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder
meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra
(25 409)
Maandag 8 december van 10.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Regionale
Luchtvaartstrategie (25 230)
Maandag 8 december van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie over:
– Erfrecht boek 4 (17 141).
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Maandag 15 december van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in
verband met de invoering van leerwegen in de hogere leerjaren van het
middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en het voorbereidend
beroepsonderwijs, alsmede van leerwegondersteunend en praktijkonderwijs
(regeling leerwegen mavo en vbo; invoering leerwegondersteunend en
praktijkonderwijs) (25 410)
Maandag 15 december van 10.15 tot 17.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 1997–2001 (25 318)
Maandag 15 december van 18.30 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel Wijziging van de
bepalingen betreffende huur en verhuur van bedrijfsruimte en intrekking van
de Huurwet (24 150)
Maandag 26 januari van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
ontwerp-HOOP 1998 (25 615)
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van
de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke
personen (25 672);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale structuurversterking)
(25 688);
– Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten (25 692);
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet inzake de
luchtverontreiniging (25 686);
d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten
(25 695);
– Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de voortgang van
de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (25 697);
– Wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen houdende regels
omtrent de maximering van het premiepercentage en de mogelijkheid van
verstrekking van rijksbijdragen voor de algemene ouderdomsverzekering,
alsmede omtrent de vorming van een Spaarfonds AOW (25 699);
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 1997 (25 700);
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 1998 (25 701).
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