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Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

13 februari 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 17 februari

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 18 februari

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 februari

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

1. Mededelingen
2. Vragen
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
24 820

4. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Wijziging van de Woningwet (aanschrijving en
energiebesparende voorzieningen)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG336
ISSN 0921 - 7371

artikel I, aanhef
onderdeel A, aanhef
artikel 15, eerste lid
amendement-M.M. van der Burg (7, I)
tweede lid
amendement-M.M. van der Burg (7, II)
derde lid
vierde lid
artikel 15
onderdeel A
onderdelen B t/m D
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
24 820, nr. 10
24 820, nr. 12
24 820, nr. 13
Stemmingen
25 445

5. Stemming over:
– de motie-Hofstra over het plaatsen van zonnecollectoren
– de motie-Hofstra c.s. over doorberekening in de huur bij bedrijfsmatig
onroerend goed
– de motie-M.M. van der Burg c.s. over keuken- en sanitaire ruimten
6. Stemmingen in verband met
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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdeel A, punt 1
amendement-Duivesteijn c.s. (11) (invoegen nieuw punt 1a)
punt 2
onderdeel A
onderdelen B t/m G
onderdeel H, punt 1
amendement-Poppe (8, I) (punt 2 vervalt)
punt 2
onderdeel H
onderdelen I t/m L
amendement-Poppe (8, II)
onderdeel M
amendement-Poppe (7, II) (onderdeel N vervalt
onderdeel N
onderdeel O, punt 1
amendement-Poppe (7, III) (punt 2 vervalt)
punt 2
onderdeel O
onderdeel P
amendement-Poppe (8, III) (onderdeel Q vervalt)
onderdeel Q
onderdeel R
amendement-Poppe (7, IV)
Indien 7, IV verworpen:
– amendement-Duivesteijn (12, I)

–
–
–
–
–
–
–

onderdeel S
onderdeel T
artikel I
amendement-Poppe (8, IV)
artikel II
artikelen III en IV
amendement-Poppe (7, VA)
Indien 7, VA verworpen:
– amendement-Duivesteijn (12, II)

–
–
–
–
–
–
–

artikel V, eerste lid
amendement-Poppe (7, VB)
amendement-Poppe (8, VA)
tweede lid
derde lid
amendement-Poppe (8, VB) (vierde lid vervalt)
vierde lid
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–
–
–
–
–
–

vijfde lid
artikel V
artikelen VI en VII
amendement-Poppe (7, I)
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
25 889, nr. 1
25 889, nr. 2

7. Stemmingen over de moties Irak:
– de motie-Rosenmöller over de juridische basis voor interventie
– de motie-Rosenmöller over afzien van militaire steun aan de VS

Stemmingen
25 118

8. Stemmingen in verband met het
voorstel van de Commissie voor de Werkwijze der Kamer tot wijziging van het
Reglement van Orde
– amendement-Versnel-Schmitz (4)
Indien 4 verworpen:
– amendement-Cornielje c.s. (5)
– onderdeel D

Stemmingen
25 524

9. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april
1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
25 719

10. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Nieuwe bepalingen inzake De Nederlandsche Bank N.V. in
verband met het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap
(Bankwet 1998)
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 679

11. Stemmingen in verband met
Wetsvoorstel Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen
van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten
–
–
–
–
–
–
–

25 655
25 656
25 621

artikelen 1 t/m 16
amendement-Witteveen-Hevinga c.s. (9)
artikel 17
amendement-Hoogervorst c.s. (8) (invoegen nieuw artikel 17a)
artikelen 18 t/m 32
beweegreden
wetsvoorstel

artikel 1
amendement-Ybema c.s. (7, I)
artikel 2
amendement-Ybema c.s. (7, II) (invoegen nieuw artikel 2a)
artikelen 3 t/m 7
beweegreden
wetsvoorstel

12. De gezamenlijke behandeling van
– Wetsvoorstel Gemeentelijke herindeling in de Bommelerwaard
– Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Buren, Lienden en Maurik
13. Wetsvoorstel Regels met betrekking tot de productie, het transport en de
levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) (plenaire afronding)
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25 653

14. Wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Deventer, Diepenveen en
Bathmen

25 312

15. Wetsvoorstel Wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met
de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (Heropening
van de beraadslaging)

25 699

25 700
25 701

16. de gezamenlijke behandeling van:
– Wetsvoorstel 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
– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1997
– Wetsvoorstel Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de
ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1998

23 982

17. Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout) (re-dupliek)

25 332

18. Wet Transportongevallenraad

25 459

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

25 672

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

25 240

21. 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

25 392

22. 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)

25 303

23. 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. Verslag van een algemeen overleg inzake opwerkingscontracten
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 324

25 325

25. 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
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25 333

26. Wijziging van de Huisvestingswet, de Woningwet en enige andere wetten
in verband met de integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving
(Voortzetting)

25 378

27. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties

25 162

28. Wetsvoorstel Goedkeuring van het op 22 augustus 1996 aan boord van
het «MS Warsteiner Admiral» in de Eemsmonding ter hoogte van Delfzijl tot
stand gekomen Aanvullend Protocol bij het op 8 april 1960 ondertekende
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek
Duitsland tot regeling van de samenwerking in de Eemsmonding (EemsDollardverdrag) tot regeling van de samenwerking met betrekking tot het
waterbeheer en het natuurbeheer in de Eemsmonding (EemsDollardmilieuprotocol)

25 686

29. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet inzake de luchtverontreiniging

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

Woensdag 18 februari van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Electriciteitswet
(25 621)
Maandag 9 maart 1998 van 10.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Toekomstige Nederlandse Luchtvaart Infrastructuur (TNLI) (24 786);
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 16 maart 1998 van 10.15 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Historische
luchtvaart (25 207);
Maandag 23 maart van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor financiën over het Belastingplan 21e eeuw
(25810)
Maandag 30 maart van 11.15 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de PKB Nationaal Ruimtelijk Beleid (25180)
Maandag 6 april 1998 van 10.15 tot 16.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de 4e Partiële
herziening Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (25 077).
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Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair
onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en
beroepsonderwijs en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek inzake de ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen
(ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen) (25 871);
b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Regels over experimenten inzake zuinig en doelmatig ruimtegebruik en
optimale leefkwaliteit in stedelijk gebied (Experimentenwet Stad en Milieu)
(25 848);
c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Goedkeuring en uitvoering van het op 9 september 1996 te Straatsburg tot
stand gekomen Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in
de Rijn- en binnenvaart (Trb. 1996, 293) (25 851);
Wijziging van de Machtigingswet Koninklijke PTT Nederland N.V. en enige
andere wetten in verband met de juridische splitsing van Koninklijke PTT
Nederland N.V. (25 862);
Regelen ter beheersing en versnelling van de procedures inzake de aanleg
van de vijfde baan van de Luchthaven Schiphol (Wet procedures vijfde baan
Schiphol) (25 863);
d. de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Herstel van gebreken en leemten in de Rijksoctrooiwet en de
Rijksoctrooiwet 1995 alsmede het laten vervallen van de verplichte
domiciliekeuze (25 872 (R1607);
e. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelelegenheid,:
– Wijziging van een aantal sociale verzekeringswetten strekkend tot
verduidelijking van het in die wetten opgenomen begrip verzekerde en de met
het verzekerd zijn onlosmakelijk verbonden premieplicht (Wet verduidelijking
verzekerings- en premieplicht) (25 873);
f. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Vervanging van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen door
de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 in verband met
onder meer een herziening van de omslagregeling, het functioneren van het
uitvoeringsorgaan en het toezicht daarop (Wet op de toegang tot
ziektekostenverzekeringen 1998) (25 859).
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