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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 30 maart

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 31 maart

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 1 april

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
Stemmingen
26 303

3. Stemmingen in verband met Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten
behoeve van het stellen van nadere regels ten aanzien van het netbeheer en
de levering van elektriciteit aan beschermde afnemers
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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artikel I, onderdeel A, aanhef
amendement-Van den Akker (44, I) (invoegen nieuw punt 01)
amendement-Van den Akker (21)
punt 1
amendement-Van Walsem (30)
amendement-Crone (17)
punt 2
amendement-Van den Akker (44, II) (toevoegen nieuw punt 3)
onderdeel A
amendement-Marijnissen (15) (onderdelen B t/m D vervallen)
onderdelen B t/m D
onderdelen Da en E
amendement-Van den Akker (22)
onderdeel F
onderdelen G t/m I
onderdeel J, aanhef
amendement-Van den Akker (39, I)
Indien 39, I verworpen:
– amendement-Van den Akker (26, I)
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Indien 26, I verworpen:
– subamendement-Van den Akker (56)
– amendement-Voûte-Droste/Crone (35, I)
artikel 24a
amendement-Van den Akker (39, II)
Indien 39, II verworpen:
– amendement-Van den Akker (26, II)
Indien 26, II verworpen:
– amendement-Voûte-Droste/Crone (35, II)
amendement-Van den Akker (42)
artikel 24b
onderdeel J
onderdeel K, artikel 25
amendement-Van Walsem (49)
artikel 25a
amendement-Marijnissen (16)
Indien 16 verworpen:
– amendement-Crone (18, I en II)
amendement-M.B. Vos (57, I en II)
artikel 25b
amendement-M.B. Vos (38)
artikel 25c
amendement-Crone (28, I)
artikel 26
artikelen 26a t/m 26c
gewijzigd amendement-Van Dijke (53, I)
artikel 26d
amendement-Crone (18, III)
amendement-Van den Akker (25, I)
artikel 26e, eerste lid
tweede lid
amendement-Crone (18, IV)
derde lid
amendement-Van Walsem (32)
amendement-Crone (18, V)
vierde lid
artikel 26e
gewijzigd amendement-Van Dijke (53, II)
artikel 26f, eerste lid
tweede lid
gewijzigd amendement-Van Dijke (53, III) (derde lid vervalt)
derde lid
artikel 26f
artikel 26g
amendement-Crone (28, II) (invoegen nieuw artikel 26h)
artikel 27
amendement-Voûte-Droste (37, I)
amendement-Van den Akker (28, II)
artikel 27a
artikelen 27b en 27c
onderdeel K
onderdelen L t/m N
gewijzigd amendement-Van Walsem (41)
amendement-Van den Akker (10, I)
onderdeel O
amendement-Crone (28, III) (invoegen nieuw onderdeel Oa)
onderdelen P en Q artikel 40
amendement-Voûte-Droste (37, II)
gewijzigd amendement-Van den Akker (20)
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N.B. Indien de amendementen 37, II en 20 beide worden aangenomen
komt artikel 41, eerste lid, onder a, als volgt te luiden:
1. De tarieven, bedoeld in artikel 40, tweede lid, worden door Onze
Minister vastgesteld met inachtneming van:
a. het belang van het betrouwbaar, duurzaam, doelmatig en
milieuhygiënisch verantwoord functioneren van de
elektriciteitsvoorziening, waaronder begrepen het belang dat door middel
van marktwerking ten behoeve van afnemers een doelmatige
bedrijfsvoering en kostenverlaging worden bevorderd en het belang van
beschermde afnemers om tegen redelijke voorwaarden verzekerd te zijn
van levering van elektriciteit, in het bijzonder vanwege het effect van een
doelmatige bedrijfsvoering door vergunninghouders, die mede inhoudt de
inkoop van elektriciteit en van energiebronnen bestemd voor opwekking
daarvan, en
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 41, eerste lid
amendement-Crone (19)
tweede lid
derde en vierde lid
artikel 41
artikel 41a
onderdeel Q
onderdeel R
amendement-Van den Akker (10, II)
onderdeel S
onderdelen T t/m W
gewijzigd amendement-Van den Akker (48)
N.B. Indien 48 en 56 (j° 35) beide worden aangenomen worden zij in
elkaar verwerkt.
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onderdeel X
onderdelen Y t/m DD
onderdeel EE, artikelen 75 en 76
amendement-Van den Akker (13)
amendement-Voûte-Droste (36)
amendement-Voûte-Droste (51)
artikel 77
amendement-Van den Akker (39, IIIA)
artikel 77a, eerste lid
tweede nader gewijzigd amendement-Voûte-Droste c.s. (60) (invoegen
nieuwe leden)
amendement-M.B. Vos (47, I)
tweede lid
derde en vierde lid
amendement-Van den Akker (27) (toevoegen nieuw lid)
artikel 77a
amendement-M.B. Vos (47, II)
artikel 77b, eerste lid
amendement-Van den Akker (26, IIIA) (tweede lid vervalt)
amendement-Van den Akker (39, IIIB) (tweede lid vervalt)
tweede lid
artikel 77b
amendement-Van den Akker (26, IIIB)
amendement-Van den Akker (39, IIIC)
artikel 77c
gewijzigd amendement-Van den Akker (43, I en II)
artikel 77d
onderdeel EE
onderdelen FF en GG
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–
–
–
–
Stemming
26 303, nr. 55
26 303, nr. 61
26 303, nr. 62
26 303, nr. 63

26 200-X, nr. 26
26 200-X, nr. 28

artikel I
artikelen II t/m IX
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemming over: (moties Elektriciteitswet)
– de motie-Crone c.s. over het verhandelen van certificaten voor duurzame
energieproductie
– de motie-Van Walsum c.s. over een definitieve regeling voor de verdeling
van de niet-marktconforme kosten
– de motie-Crone c.s. over de toetsingscriteria bij privatisering van
netbedrijven en vergunninghouders
– de motie-Voûte-Droste c.s. over het systeemtarief voor kleinschalige
warmtekrachtinstallaties
5. Stemmingen over: (VAO Eindhoven airport)
– de motie-Poppe over het vaststellen van een definitieve geluidscontour voor
Eindhoven Airport
– gewijzigde motie-Van ’t Riet c.s. over het vasthouden aan het maximumaantal vliegbewegingen
6. Regeling van werkzaamheden
7. Verslag van een algemeen overleg over de asbestproblematiek
met maximum spreektijden van 2 minuten
8. Verslag van een algemeen overleg inzake de werkloosheidswet
met maximum spreektijden van 2 minuten
9. Het debat over de Europese Top
met maximumspreektijden van
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
overige

26 454

10 minuten
7 minuten
5 minuten

10. Brief van het Presidium inzake de instelling van een Tijdelijke commissie
besluitvorming uitzendingen
11. Debat inzake voorrangszorg ouderenzorg
met maximum spreektijden van 5 minuten

26 346

12. Wijziging van de Wet tegemoetkoming studiekosten in verband met
uitbreiding van de doelgroep en verhoging van het normbedrag overige
studiekosten (voortzetting)

26 063

13. 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)

26 079

14. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof

26 233

15. Wijziging van de Bankwet 1998
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26 139

16. Wijziging van de Wet voor het reservepersoneel der krijgsmacht 1985
alsmede wijziging van de Algemene militaire pensioenwet in verband met de
overgang naar een geheel uit vrijwilligers bestaande krijgsmacht

26 371

17. Wijziging van artikel 107 van de Wet op de beroepen in de individuele
gezondheidszorg alsmede toevoeging van een artikel 107a

Woensdag 7 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 8 april

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

26 110 (R 1619)

4. Instelling van een ongevallenraad Defensie (Rijkswet ongevallenraad
Defensie)

Dinsdag 13 april

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 14 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 15 april

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

25 892

3. Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming
persoonsgegevens)

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 12 april van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie inzake het Beleidsplan Nederlandse politie 1999–2002 (26 345)
Maandag 12 april van 19.00 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Justitie inzake Wetgeving voor de elektronische
snelweg (25 880, nr. 2)
Maandag 19 april van 11.15 tot 17.30 uur
van de vaste commissie voor Justitie inzake Contourennota modernisering
rechterlijke organisatie (26 352)
Maandag 26 april van 10.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over «de ruimte van Nederland», startnota ruimtelijke ordening
1999 (26 391)
Maandag 26 april van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota Vernieuwing Studiefinanciering (26 397)
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Maandag 31 mei van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
notitie Toekomstig Lerarenbeleid
Maandag 14 juni van 11.00 tot 20.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de vierde nota
Waterhuishouding en de notitie aanpak wateroverlast (26 401)
Maandag 21 juni van 11.00 tot 20.00 uur
van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de
Perspectievennota Verkeer en Vervoer
Recesperiodes

– meireces: vrijdag 30 april t/m maandag 17 mei 1999
– zomerreces: vrijdag 2 juli t/m maandag 30 augustus 1999
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 6 april, dinsdag 25 mei en
donderdag 10 juni (verkiezing Europees Parlement).

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
Wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging
(26 436);
b. de vaste commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gezamenlijk:
Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens (26 410);
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
Wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse verhoging
van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen) (26 437);
d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met de
tweede evaluatie van die wet (26 435);
– Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden (uitbreiding van
de werkingssfeer tot het Verenigd Koninkrijk) (26 443).
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