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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

16 januari 1998

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 20 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 21 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 22 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Medelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemming
25 835, nr. 1

25 840, nr. 3
25 840, nr. 4
25 840, nr. 5
25 840, nr. 6

4. Stemming over motie interpellatie Stellingwerf:
– de motie-Stellingwerf c.s. over het ondertekenen van het protocol over het
verbod op het kloneren van mensen
5. Stemming over de moties situatie Groningen:
– de motie-Rabbae over het laten opstellen van een plan van aanpak door de
commissaris van de koningin in Groningen
– de motie-Rabbae over vervanging van de beheersdriehoek
– de motie-Kokkoek over het op zeer korte termijn nemen van alle nodige
maatregelen
– de motie-Van den Berg over een nota, bevattende een analyse van de
geweldsproblematiek en een aanzet voor een integrale aanpak

25 443

6. 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
(Voortzetting)

24 701

7. 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
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8. Verslag van een algemeen overleg inzake het vervolgtraject «de rugzak»
met maximum spreektijden van 2 minuten
9. Verslag van een algemeen overleg inzake het toezicht uitvoering Abw
met maximum spreektijden van 2 minuten
24 112

10. 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)

25 416

11. Wetsvoorstel Wijziging van een aantal bepalingen van de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg

25 258

12. 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

25 404

13. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten (arbeidsvoorwaarden Rechterlijke Macht 1995/97)

25 337

14. Wetsvoorstel Regels inzake plannen op het terrein van het verkeer en het
vervoer (Planwet verkeer en vervoer)

25 335

15. Wetsvoorstel Wijziging van de Spoorwegwet ter implementatie van
richtlijn nr. 95/18/EG en richtlijn 95/19/EG

25 524

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

25 303

17. Wetsvoorstel Goedkeuring van de op 26 februari 1996 te Brussel tot
stand gekomen Euro-Mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot
stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en haar
Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds

24 820

18. Wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (aanschrijving en energiebesparende voorzieningen)

25 465

19. Wetsvoorstel Instelling van een vast college van advies inzake internationale vraagstukken, in het bijzonder met betrekking tot de rechten van de
mens, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese integratie
(Wet op de Adviesraad internationale vraagstukken)

24 671

20. Wetsvoorstel Regeling van de inwerkingtreding van de algemene
maatregel van bestuur van 26 maart 1996 tot wijziging van het Besluit
vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 (willekeurige
afschrijving) (Stb. 214) (voorzetting)

23 982

21. Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)
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WOENSDAG BIJ HET BEGIN VAN DE VERGADERING
Stemmingen
25 442

a. Stemmingen in verband met wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de
bepalingen over het binnentreden in woningen
–
–
–
–
–
–

artikel I
gewijzigd amendement-Scheltema-de Nie/Koekkoek (9)
artikel II
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

Dinsdag 27 januari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 januari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 januari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden

25 211

4. Wetsvoorstel Regels ter bescherming van het Antarctisch milieu ter
uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag
inzake Antarctica (Wet bescherming Antarctica)

23 821 (R 1509)

5. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 16 januari 1992 te Valletta tot stand
gekomen Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch
erfgoed (herzien)

25 410

6. 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) (plenaire afronding)

25 392

7. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, het
Wetboek van Strafvordering, de Politiewet 1993 en andere wetten (reorganisatie openbaar ministerie en instelling landelijk parket)

25 637

8. Wetsvoorstel Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op het terrein van de volksgezondheid
(Kaderwet volksgezondheidssubsidies)
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Dinsdag 3 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden

25 456

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet Nationale ombudsman en de Wet
openbaarheid van bestuur

25 240

5. Wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de
Uitleveringswet, de Wet economische delicten en de Wet overdracht
tenuitvoerlegging strafvonnissen betreffende de bepalingen aangaande de
procedure in cassatie in strafzaken, herzieningszaken, uitleveringszaken en
zaken in het kader van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen

25 646
25 523
25 370

25 324

25 325

6. De gezamenlijke behandeling van
– Wijziging van de Wet op de kansspelen (speelautomaten)
– Wijziging van de Wet op de kansspelen (piramidespelen)
7. 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
8. De gezamenlijke behandeling van
– Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de mogelijkheid
voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter handhaving van
de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in voor het publiek toegankelijke lokalen
en daarbij behorende erven
– Wetsvoorstel Wijziging van de Opiumwet in verband met de invoering van
een verhoogde strafmaat voor beroeps- of bedrijfsmatige hennepteelt

25 445

9. Wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte, de Wet op de huurcommissies en enkele andere wetten (introductie van een afzonderlijke
huurcommissie-procedure ter bevordering van het opheffen van gebreken aan
of tekortkomingen ten aanzien van de woonruimte, wijziging van de regeling
met betrekking tot de aan de Staat verschuldigde vergoeding voor een advies
of een uitspraak door de huurcommissie en wijziging van het toezicht op de
huurcommissies)

25 332

10. Wet Transportongevallenraad

25 671

11. Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Wet overige OCenW-subsidies)
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Dinsdag 10 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 februari

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 februari

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden

25 333

4. Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten
in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving

25 459

5. Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met onder meer de
invoering van het schoolplan, de schoolgids en het klachtrecht

25 672

6. Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van
de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van natuurlijke
personen

Recesperiodes

– 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 19 januari 1998 van 10.15 tot 23.00 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.
Maandag 16 maart van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel 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) (23 706)
Maandag 23 maart van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor financiën over het Belastingplan 21e eeuw
(25 810)

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Defensie:
– Wijziging van de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van
de bewakings- en beveiligingstaak (25 813);
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b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer;
– Wijziging van de Huursubsidiewet in verband met het aan burgemeester en
wethouders toedelen van de bevoegdheid een bijzondere bijdrage in de
huurlasten toe te kennen (vangnetregeling huursubsidie) (25 817);
c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat;
– Wijziging van de Ontgrondingenwet (verbreding heffingsdoeleinden)
(25 804);
– Regels inzake een regulerende heffing op het gebruik van wegen in de
Randstad tijdens spitsuren (Wet op het rekeningrijden) (25 816);
d. de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Wijziging van de Visserijwet 1963 (25 799);
e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
– Wijziging van de Algemene bijstandswet in verband met de verlening van
bijstand aan zelfstandigen, die zich uit hoofde van hun bedrijf of beroep
tijdelijk in het buitenland bevinden (25 822).
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