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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1997–1998

Agenda

23 juni 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

Woensdag 24 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 25 juni

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
25 675

1. Voorzieningen betreffende de totstandbrenging en de exploitatie van een
vaste oeververbinding onder de Westerschelde door een naamloze vennootschap (Tunnelwet Westerschelde)
2. Debat met de informateurs
met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD, CDA
D66 en GroenLinks
overige fracties

10 minuten
7 minuten
5 minuten

25 848

3. Regels over experimenten inzake zuinig en doelmatig ruimtegebruik en
optimale leefkwaliteit in stedelijk gebied (Experimentenwet Stad en Milieu)
(Voortzetting)

25 704

4. Regeling van de subsidiëring van politieke partijen (Wet subsidiëring
politieke partijen)
(Voortzetting)

25 977

5. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1998 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

26 038

6. Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I)
voor het jaar 1997 (slotwet)
Financiële verantwoording van het ministerie van het Huis der Koningin (I)
over het jaar 1997

26 025, nr. 2

26 039
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7. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1997 (slotwet)
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26 025, nr. 4

Financiële verantwoording van het ministerie van Algemene Zaken (III) over
het jaar 1997

26 041

8. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1997
(slotwet)
Financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) over het jaar 1997

26 025, nr. 5

26 042

26 025, nr. 3

26 067
26 025, nr. 7

9. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1997
(slotwet)
Financiële verantwoording van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (XVI) over het jaar 1997
10. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1997 (slotwet)
Financiële verantwoording van het ministerie van Justitie (VI) over het jaar
1997

25 702, nrs. 118 t/m 152

11. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

26 048

12. Voorstel van wet van het lid Duivesteijn tot wijziging van het voorstel van
wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van het overleg
tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg
huurders verhuurder)

24 610

13. Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting
en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te ’s-Gravenhage op 18 mei 1977

25 683

14. Goedkeuring van het op 14 maart 1997 te Tallinn tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Estland tot
het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het
vermogen, met Protocol (Trb. 1997, 98 en 262)

27 702, nr. 153

15. Brief van de vaste commissie voor Financiën inzake het verzoekschrift
van mevrouw Hubertus-de Rijke

25 989

16. Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
17. Verslag van een algemeen overleg over rijksbrede uitgaven jeugdbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
18. Verslag van een algemeen overleg over de milleniumproblematiek
met maximum spreektijden van 2 minuten
19. Verslag van een algemeen overleg inzake de zaak-Lancee
met maximum spreektijden van 2 minuten
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20. Verslag van een algemeen overleg inzake de Vreemdelingenwet
Donderdag 25 juli, aan het einde van de vergadering:
Stemmingen
24 607

1. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Woningwet inzake vergunningvrije bouwwerken in
beschermde stads- en dorpsgezichten

Dinsdag 25 augustus

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 26 augustus

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 27 augustus

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden

25 439

4. Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening (Inspectie jeugdhulpverlening en jeugdbescherming)

25 829

5. Wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met de invoering van hoger
beroep in vreemdelingenzaken

25 311

6. Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

25 408

7. Voorstel van wet van het lid Oudkerk houdende wijziging van artikel 13 van
de Wet op de geneesmiddelenvoorziening

25 398

8. Wijziging van de Wet politieregisters, houdende nadere regels voor
bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke
marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke
lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast (bijzondere
politieregisters)

25 474

9. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Auteurswet 1912 en de Wet
op de naburige rechten met het oog op de aanpassing van enkele strafbepalingen in verband met de verordening (EG) nr. 3295/94 van Raad van de
Europese Unie van 22 december 1994 tot vaststelling van maatregelen om
het in het vrije verkeer brengen, de uitvoer, de wederuitvoer en de plaatsing
onder een schorsingsregeling van nagemaakte of door piraterij verkregen
goederen te verbieden (PbEG L 341) en de Overeenkomst tot oprichting van
de Wereldhandelsorganisatie, Bijlage 1C, Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (Trb. 1995, 130)

Recesperiodes

– Zomerreces: vrijdag 26 juni t/m maandag 24 augustus

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken:
– Wijziging van de Kieswet, ter nadere uitvoering van richtlijn nr. 93/109/EG
van de raad van de Europese Unie van 6 december 1993 tot vaststelling van
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de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de
verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van burgers van de
Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG L
329) (26 052);

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Voorstel van wet van het lid Duivesteijn tot wijziging van het voorstel van
wet van het lid Duivesteijn houdende regels ter bevordering van het overleg
tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden (Wet op het overleg
huurders verhuurder) (26 048);
c. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met het
uitsluiten van het recht op een socialeverzekeringsuitkering bij
vrijheidsontneming en het openstellen van socialezekerheidsregelingen in die
gevallen waarin de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende maatregel buiten een justitiële inrichting plaatsvindt (Wet
socialezekerheidsrechten gedetineerden) (26 063).
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