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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

5 december 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 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

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
24 810 (R 1577)

4. Stemmingen in verband met 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)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
24 811

5. Stemmingen in verband met 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
–
–
–
–
–
–

OVG305
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 13
amendement-M.M. van der Burg c.s. (5)
artikel 14
artikelen 15 t/m 17
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
24 812 (R 1578)

6. Stemmingen in verband met 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
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 600-XV

7. Stemmingen in verband met Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1998
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 344, nr. 1
25 369, nr. 17
25 600-XV, nr. 13
25 600-XV, nr. 14
25 600-XV, nr. 15
25 600-XV, nr. 16
25 600-XV, nr. 17
25 600-XV, nr. 18
25 600-XV, nr. 19
25 600-XV, nr. 20
25 600-XV, nr. 21
25 600-XV, nr. 22
25 600-XV, nr. 23
25 600-XV, nr. 24
25 600-XV, nr. 25
25 600-XV, nr. 26
25 600-XV, nr. 27
25 600-XV, nr. 28
25 600-XV, nr. 29
25 600-XV, nr. 30
Stemmingen
25 321

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

8. Stemmingen over de moties bij begroting SZW
– de motie-Rosenmöller over periodieke verhogingen, zonder dat daarbij
rekening wordt gehouden met de grens van maximaal 120% WML
– de motie-Bakker c.s. over de overheid als werkgever en de
arbeidsvoorziening
– de motie-Bijleveld-Schouten over een kinderafhankelijke toeslag
– de motie-Bijleveld-Schouten over een SER-advies over de gevolgen van de
marktwerking in de sociale zekerheid
– de motie-Van Zijl/Bakker over het verlagen van de minimumloongerechtigde
leeftijd
– de motie-Adelmund over scholingsmogelijkheden voor alleenstaande
ouders
– de motie-Adelmund over functieloon voor banenpoolers
– de motie-Rosenmöller c.s. over uitbreiding van de landelijke
vrijlatingsregeling
– de motie-Rosenmöller over verbetering van de scholing voor werklozen
– de motie-Bakker/Van Dijke over de sollicitatieplicht voor alleenstaande
ouders in de bijstand
– de motie-Bakker c.s. over het deelnemen van uitkeringsgerechtigden aan
vrijwilligerswerk
– de motie-Meyer over het toetsen van de ontslagaanvraag voor de oudere
werknemer
– de motie-Van Dijke over het recht op kindertoelage bij het uit huis plaatsen
van een kind
– de motie-Van Dijke over het beschikbaar stellen van gelden aan particuliere
schuldhulpverleningsinstellingen
– de motie-Van Middelkoop/Marijnissen over regelgeving om risico’s ten
gevolge van hoge werkdruk terug te dringen
– de motie-Van Middelkoop/Bijleveld-Schouten over maatregelen om
verstrengeling van publieke en private taken tegen te gaan
– de motie-Van Wingerden over volledige compensatie van de nadelige
effecten van de Pemba-operatie voor 65-plussers
– de motie-Van Wingerden over de AOW-premie
– de motie-Van Wingerden over een periodieke reparatie van de AOW
– de motie-Van Wingerden over verhoging van het sociaal minmum
9. Stemmingen in verband met 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)
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DE STEMMINGSLIJST ZAL LATER WORDEN RONDGEDEELD
25 172

10. Wetsvoorstel Wijziging van de Vreemdelingenwet (voortzetting)

25 600-V

11. 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

12. 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

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

25 458, nr. 5

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

25 367 (R 1593)

15. 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

16. 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

17. 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

18. 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

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

24 112

20. 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

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

25 524

22. Wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16
april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid
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25 443

23. 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

25 455

24. 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

25 312

25. Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met
de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (Heropening
van de beraadslaging)
26. Verslag van een algemeen overleg inzake de Maasvlakte
met maximum spreektijden van 2 minuten
27. Verslag van een algemeen overleg inzake het regiobeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten

Dinsdag 16 december

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 17 december

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 18 december

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

Stemmingen
25 600-XIV

4. 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
Voorzitter: Ik deel mee dat de heer Th.A.M. Meijer zijn amendement, stuk nr.
31, intrekt.
– 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 13.04
– amendement-Th.A.M. Meijer (30, 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
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Stemmingen
25 600-B

5. 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

Stemmingen
25 600-XIV, nr. 25
25 600-XIV, nr. 26
25 600-XIV, nr.
Stemmingen
25 600-XIV, nr. 35
25 600-XIV, nr. 36
25 600-XIV, nr. 37
25 600-XIV, nr. 38
25 771

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

6. 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
7. Stemmingen over: (Natuurbeleid)
– de motie-Meijer over de bijdrage aan gemeenten voor de instandhouding
van bossen en natuurterreinen
– de motie-Meijer over de rietmaaivergoeding
– de motie-Passtoors over de Regeling Groenprojecten
8. 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
9. 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

10. de suppletoire begroting n.a.v. de Najaarsnota
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11. 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
24 514

12. Wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting
(aanvullende bijdrage)
(Voortzetting)

Spreektijden begrotingsbehandeling PvdA
(na 4 december)
CDA
VVD
D66
GroenLinks
CD
Groep Nijpels
RPF
SGP
GPV
SP
AOV
Unie 55+
Hendriks

96 minuten
75 minuten
118 minuten
63 minuten
25 minuten
105 minuten
1 minuut
13 minuten
12 minuten
15 minuten
0 minuten
21 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 8 december 1997 van 17.45 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Wetsvoorstel Herstructurering Varkenshouderij (25 746)
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 23.00 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)
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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);
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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