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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Woensdag 7 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 8 april

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
Stemming
26 200-X, nr. 30

26 454, nr. 4
26 454, nr. 3

3. Stemming over: (VAO Eindhoven airport)
– de nader gewijzigde motie-Van t Riet over het vasthouden aan het
maximum aantal vliegbewegingen
4. Stemmingen over: (moties tijdelijke commissie besluitvorming
uitzendingen)
– de gewijzigde motie-Van Ardenne-Van der Hoeven/Verhagen over een
parlementaire enquête
– de motie.Van Middelkoop over een definitief besluit nadat het NOID-rapport
is verschenen

Stemmingen
26 454

5. Stemming over:
Brief van het Presidium inzake de instelling van een Tijdelijke commissie
besluitvorming uitzendingen

Stemming
24 333, nr. 43

6. Stemming over: (motie debat voorrangszorg)
– de motie-Kant c.s. over voorrang in AWBZ-zorg

Stemmingen
26 200-XV, nr. 55
26 200-XV, nr. 56

7. Stemmingen over: (VAO werkloosheidswet)
– de motie-De Wit over de voorgestelde wijziging van de vrijstellingen
– de motie-Harrewijn over opschorting van het aanpassen van een aantal
vrijstellingen
– de motie-Verburg over een voorstel voor een samenhangend beleid met
betrekking tot participatie van ouderen

26 200-XV, nr. 57

8. Regeling van werkzaamheden

OVG486
ISSN 0921 - 7371

Tweede Kamer, vergaderjaar 1998–1999, agenda

A–1

9. Verslag van een algemeen overleg over de asbestproblematiek
met maximum spreektijden van 2 minuten
26 233

10. Wijziging van de Bankwet 1998

26 139

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

26 063

12. 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)

26 371

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

26 251, nrs. 46 t/m 49

14. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

26 437

15. Wijziging van de Huursubsidiewet (mogelijk maken van jaarlijkse
verhoging van de maximale huurgrens en enkele andere wijzigingen)

26 079

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

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)

26 110 (R 1619)

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

25 821

5. Opneming in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht
effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet toezicht
natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993,
de Wet inzake wisselkantoren, de Wet melding zeggenschap in ter beurze
genoteerde vennootschappen 1996 en de Wet financiële betrekkingen
buitenland 1994, van bepalingen betreffende handhaving door middel van een
dwangsom of een bestuurlijke boete en van bepalingen betreffende de
rechtsgang
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Dinsdag 20 april

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 21 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 22 april

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

26 422

3. de notitie Bestuurlijke inrichting Nederland
met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
overige fracties

Dinsdag 27 april

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 april

van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 april

van 10.15 tot uiterlijk 18.30 uur

10 minuten
7 minuten
5 minuten

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
25 948 (R 1616)

3. Regels inzake de administratieve bijstand tussen de landen van het
Koninkrijk op het gebied van de douane en inzake de heffing en de invordering van omzetbelasting, accijnzen, algemene bestedingsbelasting en
belasting op bedrijfsomzetten (Rijkswet administratieve bijstand douane)

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 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
nota Vernieuwing Studiefinanciering (26 397)
Maandag 31 mei van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de
notitie Toekomstig Lerarenbeleid
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Maandag 7 en 14 (vervolg) juni van 11.00–23.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) (26 448)
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
Maandag 21 juni van 11.00–23.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
nota Arbeid en Zog (26 447)
Maandag 27 september van 11.15 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de startnota Ruimtelijke Ordening (26 391)
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 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
– Voorstel van wet van de leden Van der Hoeven en Luchtenveld tot wijziging
van de Gemeentewet (vrijstelling OZB voor substraatteelt) (26 423);

b. de vaste commissie voor Financiën:
– Goedkeuring van de op de 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst opgesteld op grond van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied (Trb.
1995, 287); van het op 26 juli 1995 te Brussel tot stand gekomen Akkoord
betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal Lid-Staten van de
Europese Unie van de op basis van Artikel K.3 van het Verdrag betreffende
de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van
informatica op douanegebied (Trb. 1995, 288); en van het op 29 november
1996 te Brussel tot stand gekomen Protocol, opgesteld op grond van Artikel
K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de
prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica
op douanegebied (Trb. 1997, 39) (26 439);

c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
Nieuwe regels omtrent het openbaar vervoer en besloten busvervoer (Wet
personenvervoer 2000) (26 456).
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