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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

21 november 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 25 november

van 14.00 tot uiterlijk 24.00 uur

Woensdag 26 november

van 9.15 tot uiterlijk 24.00 uur

Donderdag 27 november

van 9.15 tot uiterlijk 24.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 095

4. Stemmingen in verband met 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
– artikel I, aanhef
– amendement-Witteveen-Hevinga/Voûte-Droste (10, I)
– amendement-Witteveen-Hevinga (11, I)
NB Indien beide amendementen worden aangenomen wordt in
onderdeel A de zinsnede «45, 46b, derde lid, onder c, en vijfde lid»
vervangen door: 45, 46b, derde lid, onder c, en achtste lid, en 46d
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG297
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onderdeel A
onderdelen B t/m D
onderdeel E, artikel 46a en 46b, eerste en tweede lid
amendement-Witteveen-Hevinga (11, IIA)
derde lid
vierde lid
amendement-Witteveen-Hevinga (11, IIB)
vijfde lid
zesde lid
artikel 46b
amendement-Witteveen-Hevinga (11, IIC)
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Indien 11 verworpen:
– amendement-Voûte-Droste/Ybema (15, I)
– artikel 46c, eerste lid
– tweede lid
– amendement-Voûte-Droste/Ybema (15, II)
– derde lid
– vierde en vijfde lid
– amendement-Voûte-Droste/Ybema (15, III)
– zesde lid
– artikel 46c
– amendement-Witteveen-Hevinga/Voûte-Droste (10, II) (invoegen nieuw
artikel 46d)
– artikel I
– amendement-Witteveen-Hevinga/Voûte-Droste (10, III)
– amendement-Witteveen-Hevinga (11, III)
NB Indien de amendementen 10 en 11 beide worden aangenomen
wordt in artikel II de zinsnede «45, vierde lid, 46a, eerste lid en 46b,
eerste, derde en vijfde lid, eerste volzin» vervangen door: , 45, vierde lid,
46a, eerste lid, en 46b, eerste, derde, vierde, vijfde, zesde en achtste lid
en 46d
–
–
–
–
–

artikel II
amendement-Witteveen-Hevinga (11, IV) (invoegen nieuw artikel IIA)
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
25 095, nr. 14

5. Stemming over: (motie wetsvoorstel voorwetenschap)
– de motie-Voûte-Droste c.s. over capaciteit en deskundigheid van ECD en
OM

Stemmingen
25 600-VI

6. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 1998
– artikelen 1 t/m 4
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikelen 01.01 t/m
01.08
– amendement-Aiking-van Wageningen (9, I)
– gewijzigd amendement-Kalsbeek-Jasperse c.s. (28, I)
– artikel 01.09
– artikelen 01.10 t/m 07.02
– gewijzigd amendement-Kalsbeek-Jasperse (28, II)
– artikel 08.01
– amendement-Aiking-van Wageningen (9, II)
– artikel 08.02
– artikelen 08.03 t/m 09.07
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
– begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
– begrotingsstaat, onderdeel agentschappen
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 000-VI, nr. 16

7. Stemmingen over: (moties begroting Justitie)
– de motie-Van de Camp over bezit van kinderporno
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25 600-VI,
25 600-VI,
25 600-VI,
25 600-VI,
25 600-VI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

14
15
16
17
19

25 600-VI, nr. 25
25 600-VI, nr. 26

– de motie-Koekkoek over de kantongerechten
– de motie-Koekkoek over het aanhoudingsmodel bij jeugdwerkinrichtingen
– de motie-Koekkoek over de behoefte aan cellen tot 2002
– de motie-Koekkoek over het indienen van een Schengenclaim
– de motie-Kalsbeek-Jasperse over preventie en bestrijding van
jeugdcriminaliteit
– de motie-Rabbae over de preventiefunctionarissen bij het openbaar
ministerie
– de motie-Rabbae over een landelijk inspecteur voor de centrale opvang van
asielzoekers
– de motie-O.P.G. Vos over de gerechtstolken en vertalers
– de motie-O.P.G. Vos over de toeloop van Irakese asielzoekers
– de motie-Aiking-van Wageningen over het toenemend geweld in de
samenleving
– de motie-Aiking-van Wageningen over veiligheidsprojecten op scholen
– de motie-Van den Berg over de bestrijding van kinderporno

Stemming
25 600-XII, nr. 11

8. Stemming over: (motie begroting V&W)
– de motie-Rosenmöller c.s. over de tariefsontwikkeling bij de NS

Stemming
25 090, nr. 69

9. Stemming over: (motie regeling bijdrage huurlasten)
– de motie-Duivesteijn c.s. over IHS-gerechtigden met een substantiële
inkomensdaling

Stemmingen
25 600-XVI

10. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 1998
– artikelen 1 t/m 4
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikelen 22.01 t/m
24.08
– amendement-Mulder-van Dam (28, I)
– artikel 24.09
– artikel 25.01
– amendement-Mulder-van Dam (29, I)
– artikel 25.02
– amendement-Oedayraj Singh Varma/Nijpels-Hezemans (19)
– amendement-Oedayraj Singh Varma/Nijpels-Hezemans (20)
– amendement-Oedayraj Singh Varma/Nijpels-Hezemans (21)
– amendement-Mulder-van Dam (28, II)
– amendement-Mulder-van Dam (29, II)
– artikel 25.03
– artikelen 25.04 t/m 27.01
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
– begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
– Agentschap Directie College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 604, nr. 10
25 604, nr. 11
25 604, nr. 12

11. Stemmingen over: (moties Jaaroverzicht zorg)
– de motie-Lansink over de eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg
– de motie-Lansink over de logopedie
– de motie-Vliegenthart/Van Vliet over extra middelen voor dagbesteding van
zeer ernstig gehandicapten
– de gewijzigde motie-Van Blerck-Woerdman over het persoonsgebonden
budget
– de motie-Van Blerck-Woerdman/Oudkerk over de capaciteit van huisartsen
– de motie-Van der Vlies over een plan van aanpak voor de dagbesteding
van zwaar gehandicapten
– de motie-Van der Vlies c.s. over de taal-spraakdiagnostiek

25 600-VI, nr. 20
25 600-VI, nr. 21
25 600-VI, nr. 22
25 600-VI, nr. 23
25 600-VI, nr. 24

25 604, nr. 19
25 604, nr. 14
25 604, nr. 16
25 604, nr. 17
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Stemmingen
25 600-XVI, nr. 30
25 600-XVI, nr. 31
25 600-XVI, nr. 32
25 600-XVI, nr. 33
25 600-XVI, nr. 34
25 600-XVI, nr. 35
25 600-XVI, nr. 36
25 600-XVI, nr. 37

12. Stemmingen over: (moties Begroting VWS)
– de motie-Mulder-Van Dam/Van der Vlies over financiering van de
hospicezorg
– de motie-Mulder-Van Dam over een fonds voor de breedtesport
– de motie-Oudkerk over het waarborgen van risicosolidariteit
– de motie-Oedayray Singh Varma over de aanpak van jeugdcriminaliteit
onder allochtonen
– de motie-Essers c.s. over vrijwilligerswerk onder jongeren in de sport
– de motie-Marijnissen over de normen voor zak- en kleedgeld
– de motie-Marijnissen over afzien van een eigen bijdrage bij opname in de
psychiatrie
– de motie-Marijnissen over de positie en arbeidsomstandigheden van
personeel in de zorg

Stemmingen
24 137

13. Stemmingen in verband met 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
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 478

14. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van nieuwe regels
met betrekking tot de (re)integratie van arbeidsgehandicapten (Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten)
– artikelen 1 t/m 4
– amendement-Rosenmöller (9)
– artikel 5, eerste lid
– tweede en derde lid
– amendement-Rosenmöller (10)
– vierde lid
– artikel 5
– artikelen 6 t/m 64
– amendement-Schimmel (11, I)
– artikel 65
– artikelen 66 t/m 75c
– amendement-Schimmel (11, II) (invoegen twee nieuwe artikelen 75d en 75e
– artikelen 76 t/m 82
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 478, nr. 13

15. Stemmingen over: (moties Wet REA)
– de motie-Schimmel over het opnemen van een reïntegratiecontract in de
wet
– de motie-Biesheuvel/Van Dijke over een aanvulling tot het functieloon
– de motie-Van Nieuwenhoven over een realistisch ambitieniveau
– de motie-Van Nieuwenhoven over een automatisch recht op het
reïntegratieinstrumentarium
– de motie-Van Nieuwenhoven over de toepassing van artikel 29b ZW

25 478, nr. 14
25 478, nr. 15
25 478, nr. 16
25 478, nr. 17
Stemmingen
25 276, nr. 3
25 276, nr. 4
25 276, nr. 5
25 276, nr. 6

16. Stemmingen over: (moties VAO duurzame energie)
– de motie-Witteveen-Hevinga over gebruik uit duurzame energiebronnen
– de motie-Witteveen-Hevinga over handhaven van de doelstellingen voor
zon-PV uit de Derde Energienota
– de motie-Witteveen-Hevinga over uitwerking van de Energie Prestatienorm
op Lokatie (EPL)
– de motie-Witteveen-Hevinga over extra middelen om de doelstellingen van
de Derde Energienota te halen
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Stemmingen
25 312

17. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van
de Mediawet in verband met de privatisering van het Nederlands
Omroepproduktie Bedrijf N.V.
– artikelen I t/m IV
– amendement-Van Zuijlen c.s. (7)
– artikel V
– artikel VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

25 397

18. Wetsvoorstel Het verschaffen van een wettelijke basis voor uitkeringen en
subsidies op de terreinen van maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

23 652

19. 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

20. 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

25 687

21. Wetsvoorstel Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing
van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering
Ziekenfondswet)

24 419

22. Wetsvoorstel Wijziging van de artikelen 3a en 15 van de Ziekenfondswet

25 321

23. 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

25 176

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

25 691

25. Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (belastingplan
1998)

25 692

26. Wetsvoorstel Wijzigingen van technische aard van enige belastingwetten
c.a.

25 688

27. Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale
structuurversterking)

25 689

28. Wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten c.a. 1998 (fiscale
milieuversterking)

25 690

29. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 c.a.
(aanpassing van de oudedagsreserve en de zelfstandigenaftrek alsmede
vervallen van de vermogensaftrek)

25 350

30. 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

24 800

31. Wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten in verband met de herziening
van het stelsel van bestuurlijke boeten en van het fiscale strafrecht
(Invoeringswet bestuurlijke boeten)
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25 697

25 477
25 618

32. Wetsvoorstel Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de
voortgang van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (Plenaire
afronding)
33. 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

25 652

34. Wetsvoorstel Verlenging van de zittingsduur van de raden van de
gemeenten Deventer, Diepenveen en Bathmen in verband met de
voorgenomen gemeentelijke herindeling van deze gemeenten

25 654

35. Wetsvoorstel Verlenging van de zittingsduur van de raden van een aantal
gemeenten in de provincie Gelderland in verband met de voorgenomen
gemeentelijke herindeling van deze gemeenten

25 345

36. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 4 december 1996 te ’s-Gravenhage
tot stand gekomen Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen de
Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Maleisië tot
het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol,
ondertekend te ’s-Gravenhage op 7 maart 1988, met briefwisseling (Trb.
1997, 13)

25 265

37. Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Kaderwet LNV-subsidies)

25 534

38. Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de
Minister van Verkeer en Waterstaat (Kaderwet subsidies Verkeer en
Waterstaat)

25 186

39. Wetsvoorstel Regelen ter instelling van de natuurplanbureaufunctie

24 817

40. Wetsvoorstel Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 in verband
met de instelling van een College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

25 525

41. Wetsvoorstel Wijziging van de Meststoffenwet

25 526

42. Wetsvoorstel Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962

25 624 (R1599)

43. Aanpassing van de Rijkswet van 12 december 1985, houdende
bepalingen omtrent de regeling van de schadeloosstelling van en andere
financiële voorzieningen voor het lid van de Raad van State van het
Koninkrijk, benoemd ingevolge artikel 13, tweede lid, van het Statuut voor het
Koninkrijk, in verband met de privatisering van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds

25 407

44. Wetsvoorstel Aanpassing van wetgeving aan de invoering van het
geregistreerd partnerschap in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(Aanpassingswet geregistreerd partnerschap)

24 219

45. 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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25 196

46. 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

25 369

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

25 339

48. 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)

25 370

49. Wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering
van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde
maatregelen

23 982

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

25 172

51. Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet

25 313

52. 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

24 810 (R 1577)

24 811

24 812 (R 1578)

53. 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

24 112

54. 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

55. Wijziging van de bepalingen betreffende huur en verhuur van
bedrijfsruimte en intrekking van de Huurwet (wetgevingsoverleg 15-12-’97)

25 458, nr. 5

56. Brief naar aanleiding van een verslag van een algemeen overleg KCW en
reorganisatie AB/DLO
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25 524

57. Wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16
april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid
met maximum spreektijden van 2 minuten

Donderdag 27 november

ca 13.00 uur
1. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

2. Stemmingen

Dinsdag 2 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 3 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 4 december

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

Stemmingen
25 600-XI

Stemmingen
25 600-XI, nr.
25 600-XI, nr.
25 600-XI, nr.
25 600-XI, nr.
25 600-XI, nr.
25 600-XI, nr.

4. Stemmingen in verband met Vaststelling van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1998

16
17
18
19
20
21

25 600-XI, nr. 22
25 600-XI, nr. 23
25 600-XI, nr. 24
25 600-XI, nr. 25
25 600-XI, nr. 26
25 600-XI, nr. 27
25 600-XI, nr. 28
25 600-XI, nr. 29
25 600-XI, nr. 30
25 600-XI, nr. 31
25 600-XI, nr. 32
25 600-XI, nr. 33
25 600-XI, nr. 35

5. Stemmingen over: (Begroting VROM)
– de motie-Assen over de uitvoering van het NPV
– de motie-Assen over de verkoop van sociale huurwoningen
– de motie-Lansink c.s. over de CO2-reductie
– de motie-Lansink over financiële stimulering van fotovoltaïsche systemen
– de motie-Lansink over wijziging van het afvalbegrip
– de motie-Crone/Augusteijn-Esser over de instelling van een bureau voor
milieuproductinnovatie
– de motie-Duivesteijn c.s. over in de vijfde nota ruimtelijke ordening op te
nemen uitdagingen en investeringsprojecten
– de motie-M.B. Vos c.s. over energiezuiniger CV-ketels
– de motie-Verbugt/Versnel-Schmitz over de effecten van
investeringsbeslissen op het nationaal ruimtelijk beleid
– de motie-Klein Molekamp c.s. over verhandelbare afvalrechten
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over het gebruik van zon-PV-cellen door
overheden
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over verkoop van aandelen van de VAM
– de motie-Versnel-Schmitz c.s. over de woningbouwproductie in het
buitengebied
– de motie-Aiking-van Wageningen over dragers van de identiteit van het
landschap
– de motie-Aiking-van Wageningen over vestiging van nieuwe veehouderijen
– de motie-Stellingwerf c.s. over duurzame instandhouding van de EHS
– de motie-Stellingwerf c.s. over het niet aanleggen van nieuwe
luchtvaartterreinen op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard
– de motie-Poppe over efficiencynormen in het kader van de Wet
energiebesparing toestellen
– de motie-Poppe over vergoeding van planschade
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25 600-XI, nr. 36
25 600-XI, nr. 37

– de motie-Poppe over aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid in
de bouw
– de motie-Poppe over oplosmiddelrijke producten

Stemmingen

6. Stemmingen over de moties die voorgesteld zijn tijdens het notaoverleg
over de nota Milieu en Economie te weten:

25 405, nr. 3

– de motie-Crone c.s. over onevenredig zware lasten voor sommige
bedrijfstakken en groepenbedrijven
– de motie-Crone c.s. over benchmarking
– de motie-Feenstra c.s. over de ruimtelijke ordening van de ondergrond
– de motie-Feenstra c.s. over een kenniscentrum voor logistiek en transport
– de motie-Klein Molekamp c.s. over hergebruik van grondstoffen
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over consumentenvoorlichting
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over een uitwerking van het plan «Veters
los»
– de motie-Augusteijn-Esser/Feenstra over aandacht voor het onderwijs in
het kader van de nota Milieu en economie
– de motie-M.B. Vos over een duurzaamheidstoets voor de integrale
beoordeling van infrastructuurprojecten
– de motie-M.B. Vos over benchmarking en andere maatregelen die
noodzakelijk zijn om nationale doelstellingen te realiseren
– de motie-Stellingwerf c.s. over een absolute ontkoppeling van milieudruk en
economische groei
– de motie-Aiking-van Wageningen over een inventarisatie van
subsidieregelingen met schadelijke milieu-effecten
– de motie-Aiking-van Wageningen over een saneringsplan inzake
milieuschadelijke subsidies
– de motie-Van den Berg over een operationeel beleidskader voor duurzame
ontwikkeling

25 405,
25 405,
25 405,
25 405,
25 405,
25 405,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

4
5
6
7
8
9

25 405, nr. 10
25 405, nr. 11
25 405, nr. 12
25 405, nr. 13
25 405, nr. 14
25 405, nr. 15
25 405, nr. 16

25 600-XV

25 602

7. Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 1998
Hierbij is tevens aan de orde:
Sociale Nota 1998

24 701

8. Voorstel van wet van de leden Remkes, Zijlstra en Scheltema-de Nie tot
wijziging van de Wet Incompatibiliteiten Staten-Generaal en Europees
parlement in verband met de wijziging van de non-activiteitsbepalingen

25 367 (R1593)

9. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de
verdediging

25 338

10. Wetsvoorstel 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

25 661

11. Wetsvoorstel 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
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arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot
terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met
herziening van het debiteurenbeleid)
Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
(na 20 november)
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

141
110
161
103
41
105
23
26
21
34
14
39
74
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
Krokusreces: 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 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))
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Maandag 1 en 8 december 1997 van 18.45 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Wetsvoorstel Herstructurering Varkenshouderij
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).
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 19 januari 1998 van 11.15 tot 18.30 uur
van de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Elektriciteitswet (25 621).
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)
Maandag 9 februari 1998 van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Verzelfstandiging Rijksgebouwendienst.
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken:
– Goedkeuring van het op 10 september 1996 te New York tot stand
gekomen Verdrag inzake het alomvattend verbod op kernproeven (Trb. 1997,
62) (25 728 (R 1602));
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b. de vaste commissie voor Justitie:
– Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten) (25 727);
– Uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie inzake
het Gemeenschapsmerk betreffende de aanwijzing van de nationale autoriteit
voor het exequatur en de bevoegde rechtbank (Uitvoeringswet
E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk) (25 729);
c. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Regeling van de subsidiëring van politieke partijen (Wet subsidiëring
politieke partijen) (25 704);
– Samenvoeging van de gemeenten Gulpen en Wittem (25 738);
– Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Gulpen en
Wittem in verband met de samenvoeging van deze gemeenten (25 739).
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