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aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

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

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
25 600-XIV

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
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG301
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 5
amendement-Assen (11, I)
begrotingsstaat XI-A, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikel 01.01
artikel 01.02
amendement-Assen (11, II)
artikel 01.05
artikelen 01.07 t/m 01.15
amendement-Assen (11, III)
amendement-Duivesteijn/Hofstra (13)
artikel 03.01
artikelen 03.03 t/m 03.39
amendement-Assen (12, I)
artikel 03.40
amendement-Assen (11, IV)
artikel 03.42
artikelen 03.73 t/m 03.77
amendement-Assen (12, II)
artikel 04.01
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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.

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
25 600-XI, nr. 36
25 600-XI, nr. 37
25 600-XI, nr.

artikelen 04.03 t/m 04.09
amendement-Assen (12, III)
artikel 05.01
artikelen 05.13 t/m 05.19
begrotingsstaat XI-A, onderdeel
begrotingsstaat XI-A, onderdeel
begrotingsstaat XI-B, onderdeel
begrotingsstaat XI-B, onderdeel
beweegreden
wetsvoorstel

uitgaven en verplichtingen
ontvangsten
uitgaven en verplichtingen
ontvangsten

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
– de motie-Poppe over aanscherping van de wettelijke aansprakelijkheid in
de bouw
– de motie-Poppe over oplosmiddelrijke producten
– de motie-Versnel-Schmitz c.s. over niet-grondgebonden landbouw

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

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

Stemmingen
25 176

– 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
7. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Wijziging van enkele
onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en
enkele technische aanpassingen
Voorzitter: Ik deel mee dat in de vergadering van 26 november 1997 het
amendement-van het lid Cornielje, stuk nr. 7, door de regering is
overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m G
onderdeel H, artikel 110g, eerste lid
tweede lid, onderdelen a en b
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IA)
onderdeel c
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IB)
onderdeel d
onderdelen e en f
tweede lid
derde lid
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IC)
vierde lid
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, ID)
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IE)
vijfde lid
zesde t/m negende lid
artikel 110g
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, II)
artikel 110h, eerste lid
tweede lid
amendement-Rabbae (13, I) (toevoegen nieuw derde lid)
artikel 110h
artikel 110i, eerste lid
amendement-Rabbae (14, I) (tweede lid vervalt)
tweede lid
derde lid
artikel 110i
artikel 110j
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IIIA)
artikel 110k, eerste lid
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IIIB)
tweede lid
derde en vierde lid
artikel 110k
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IV) (invoegen nieuw artikel)
amendement-Rabbae (12, I) (invoegen nieuw artikel)
onderdeel H
onderdeel I
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, V)
amendement-Rabbae (12, II)
onderdeel J
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I
artikel II, onderdelen A t/m G
onderdeel H, artikel 106f, eerste lid
tweede lid, onderdelen a en b
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VIA)
onderdeel c
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VIB)
onderdeel d
onderdelen e en f
tweede lid
derde lid
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VIC)
vierde lid
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VID)
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VIE)
vijfde lid
zesde t/m negende lid
artikel 106f
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VII)
artikel 106g, eerste lid
tweede lid
amendement-Rabbae (13, II) (toevoegen nieuw derde lid)
artikel 106g
artikel 106h, eerste lid
amendement-Rabbae (14, II) (tweede lid vervalt)
tweede lid
derde lid
artikel 106i
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VIIIA)
artikel 106j, eerste lid
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, VIIIB)
tweede lid
derde en vierde lid
artikel 106j
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, IX) (invoegen nieuw artikel)
amendement-Rabbae (12, III) (invoegen nieuw artikel)
onderdeel H
onderdeel I
gewijzigd amendement-Cornielje c.s. (16, X)
amendement-Rabbae (12, IV)
onderdeel J
artikel II
artikel III t/m VIID
amendement-Rabbae (15) (invoegen nieuw artikel)
artikel VIII
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
25 176, nr. 18

8. Stemming over:
– de motie-Stellingwerf/Van der Vlies over de verantwoordelijkheden voor het
overdragen en levend houden van de eigen cultuur

Stemmingen
25 312

9. 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
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– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
25 600-XIV

10. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1998
– artikelen 1 t/m 5
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikelen 10.01 t/m
10.03
– amendement-Th.A.M. Meijer (30, I)
– artikel 10.04
– artikelen 10.05 t/m 12.06
– amendement-Th.A.M. Meijer (31, I)
– artikel 13.01
– artikelen 13.02 t/m 13.04
– amendement-Th.A.M. Meijer (30, II)
– amendement-Th.A.M. Meijer (31, II)
– artikel 13.05
– artikelen 14.01 t/m 16.09
– begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
– begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
– begrotingsstaat, Agentschap Bureau Heffingen
– begrotingsstaat, Agentschap Plantenziektenkundige Dienst
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 600-B

11. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds,
Afdeling A, voor het jaar 1998
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 600-XIV, nr. 8
25 600-XIV, nr. 9
25 600-XIV, nr. 10
25 600-XIV,
25 600-XIV,
25 600-XIV,
25 600-XIV,

nr.
nr.
nr.
nr.

11
12
13
14

25 600-XIV, nr. 15
25 600-XIV, nr. 16
25 600-XIV, nr. 17
25 600-XIV, nr. 18
25 600-XIV, nr. 19
25 600-XIV, nr. 20

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemmingen over (begroting LNV)
– de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over een nieuw
herstructureringsvoorstel voor de varkenshouderij
– de motie-Woltjer c.s. over de verhuur van melkquota
– de motie-Woltjer c.s. over de effecten van het gemeenschappelijk
landbouwbeleid voor de Nederlandse land- en tuinbouw
– de motie-M.B. Vos over biologische zuivelproductie
– de motie-M.B. Vos over investeren in groen
– de motie-M.B. Vos over de huisvesting van kippen
– de motie-Keur c.s. Europese hervormingsvoorstellen voor alle
marktsectoren
– de motie-Ter Veer c.s. over een agentschap voor de veehouderij
– de motie-Stellingwerf over een Starters Overname Reserve
– de motie-Stellingwerf over ondersteuning van de afzet van de biologische
melkveehouderij
– de motie-Stellingwerf over de problemen bij het «verleasen» van melkquota
– de motie-Van der Vlies over verlaging van het BTW-tarief voor biologisch
geteelde producten
– de motie-Van der Vlies over het opstellen van een agrarische
hoofdstructuur
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Stemmingen
25 600-XIV, nr. 25
25 600-XIV, nr. 26
Stemmingen
25 600-XIV, nr. 35
25 600-XIV, nr. 36
25 600-XIV, nr. 37
25 600-XIV, nr. 38
Stemmingen
25 600-VIII

13. Stemmingen over: (Natuurbeleid)
– de motie-Meijer over de bijdrage aan gemeenten voor de instandhouding
van bossen en natuurterreinen
– de motie-Meijer over de rietmaaivergoeding
14. Stemmingen over: (Visserij)
– de motie-Stellingwerf over verlenging van de periode tussen advisering
door het ACFM en de besluitvorming in de Europese Raad
– de motie-Stellingwerf c.s. over toetsing van de ACFM-adviezen
– de motie-Van Waning over een notitie over het Gemeenschappelijk
Visserijbeleid na 2002
– de motie-Van Waning over een notitie over target fishing mortalities
15. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998
Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Van de Camp zijn amendement, stuk nr. 23,
intrekt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 600-VIII, nr. 26
25 600-VIII, nr. 27
25 600-VIII, nr. 28
25 600-VIII, nr. 29
25 600-VIII, nr. 30
25 600-VIII, nr. 32
25 600-VIII, nr. 33
25 600-VIII, nr. 34
25 600-VIII, nr. 35

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, artikel 17.05
amendement-Van de Camp (22, I)
artikel 17.06
artikelen 17.07 t/m 20.04
amendement-Van de Camp (22, II)
artikel 21.01
artikelen 21.03 t/m 22.06
amendement-Van de Camp/Van der Hoeven (52, I)
artikel 23.01
artikelen 23.04 t/m 26.07
amendement-Van de Camp/Van der Hoeven (52, II)
artikel 26.08
artikelen 26.09 t/m 27.07
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
begrotingsstaat, onderdeel agentschappen
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemmingen over: (begroting OC&W)
– de motie Van de Camp over uitstel van overheveling van
onderzoeksmiddelen naar NWO
– de motie Van de Camp/Stellingwerf over studiefinancieringsrechten voor
mbo-gediplomeerden in het hbo
– de motie Van de Camp/Bremmer over middelen ten behoeve van
klassenverkleining
– de motie-Van de Camp over schoolmaatschappelijk werk op alle scholen
voor voortgezet onderwijs
– de motie-Van de Camp c.s. over de lestaak van de docent in het voortgezet
onderwijs
– de motie-Dijksma/Lambrechts over de eenzijdigheid van het
beroepsperspectief van leraren
– de motie-Van Nieuwenhoven over de BTW-verlaging voor podiumkunsten
en de filmsector
– de motie-Van Nieuwenhoven over instandhouding van de stoomtram
Hoorn-Medemblik
– de motie-Van Nieuwenhoven over het openstellen van het Fonds
Economische Structuurversterking in het kader van cultuurbehoud
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25 600-VIII, nr. 36
25 600-VIII,
25 600-VIII,
25 600-VIII,
25 600-VIII,
25 600-VIII,
25 600-VIII,
25 600-VIII,

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

37
38
40
41
42
43
44

25 600-VIII, nr. 45
25 600-VIII, nr. 46
25 600-VIII, nr. 48
25 600-VIII, nr. 49
25 600-VIII, nr. 50

– de motie-Van Nieuwenhoven/Van Heemskerck Pillis-Duvekot over de
fondsenstructuur voor kunst en cultuur
– de motie-Rabbae c.s. over niet doorgaan van de collegegeldverhoging
– de motie-Rabbae/Poppe over de vervanging van de WSF door WTS
– de motie-Cornielje c.s. over het leraarschap in de 21ste eeuw
– de motie-Cornielje c.s. over de nieuwe leerwegen MAVO/VBO/VSO
– de motie-Cornielje c.s. over financiering van technocentra
– de motie-Lambrechts/Cornielje over de vijfjaarmaatregel VBO/MAVO
– de motie-Lambrechts c.s. over lesmodule en lesboek voor «zelfstandig
leren»
– de motie-Lambrechts/Dijksma over de loonontwikkeling in de sector
Onderwijs en Wetenschappen
– de motie-Jorritsma-van Oosten c.s. over aanpassing van allochtone
instromende studenten
– de motie-Van der Vlies c.s. over een adequate implementatie van
beleidswijzigingen
– de motie-Poppe/Rabbae over het werven van meer studenten voor de
opleiding tot leraar
– de motie Poppe/Rabbae over behoud van een gedeeltelijke lestaak voor de
schoolleiding
17. Verslag van een algemeen overleg inzake de EU-raad
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 313

18. 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

25 339

19. 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-XV

20. Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
voor het jaar 1998

25 602

24 810 (R 1577)

24 811

24 812 (R 1578)

25 702, nrs. 11 t/m 24

Hierbij is tevens aan de orde:
Sociale Nota 1998
21. 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
22. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften
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25 708

23. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag in
verband met uit het Gemeenschapsrecht voortvloeiende
notificatieverplichtingen

25 458, nr. 5

24. Brief naar aanleiding van een verslag van een algemeen overleg KCW en
reorganisatie AB/DLO
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 321

25. Wetsvoorstel 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 (voortzetting)

25 172

26. Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet

25 367 (R 1593)

27. 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

28. 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

29. 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
arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet
arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten met betrekking tot
terugvordering en verhaal (terugvordering en verhaal in verband met
herziening van het debiteurenbeleid)

25 370

30. 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

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

24 112

32. 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

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

25 524

34. Wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16
april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid

25 443

35. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de
onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim
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25 455

36. Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging
te nemen tot wijziging van artikel 5 van de Grondwet in verband met de
invoering van een opdracht aan de wetgever om regels te stellen omtrent de
behandeling van verzoekschriften

Dinsdag 9 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 10 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 11 december

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

25 600-V

4. Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1998
(exclusief Ontwikkelingssamenwerking)

25 600-V

5. Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1998
(deel Ontwikkelingssamenwerking)

25 600-X

6. Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1998

Dinsdag 15 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 16 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 17 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
4. De Najaarsnota
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA
VVD
D66
Rest
Groep Nijpels/Hendriks

15 minuten
12 minuten
10 minuten
5 minuten
2,5 minuut

5. de suppletoire begroting n.a.v. de Najaarsnota
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6. het debat inzake de Europese Top
met maximum spreektijden voor:
PvdA, CDA en VVD
15 minuten
D66
13 minuten
GroenLinks
7 minuten
overige fracties
5 minuten
Groep Nijpels/Hendriks
2,5 minuten
Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
(na 27 november)
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

141 minuten
110 minuten
161 minuten
103 minuten
41 minuten
105 minuten
23 minuten
26 minuten
21 minuten
34 minuten
14 minuten
39 minuten
74 minuten
5 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 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)
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 1997 van 17.45 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Wetsvoorstel Herstructurering Varkenshouderij
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 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 commissies voor Justitie en voor Financiën gezamenlijk:
– Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen
door de ondernemingskamer over de zeggenschap in de naamloze
vennootschap (25 732);
b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Invoeringswet
Financiële-verhoudingswet met betrekking tot de werktuigenvrijstelling (Wet
wijziging werktuigenvrijstelling) (25 736);
– Regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie
(Remigratiewet) (25 741);
c. de vaste commissie voor Defensie:
– Wijziging van de Wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels met
betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet gewezen
militairen (25 744);
d. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Wijziging van de Luchtvaartwet, houdende aanpassing van de
geluidsheffing (25 743);
e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Privatisering Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (Wet privatisering
FVP) (25 745);
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f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Wijziging van de Opiumwet om onderscheid te kunnen maken tussen
Opiumwetmiddelen bij het geven van regels voor het voorschrijven van
Opiumwetmiddelen op recept (25 737).
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