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Vergaderjaar 1998–1999

Agenda

16 april 1999

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 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

A

Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur
Stemmingen
26 063, nr. 16
26 063, nr. 17

3. Stemmingen over: (moties Socialezekerheidsrechten gedetineerden)
– de motie-Van Dijke over een eigenbijdrageregeling
– de motie-Harrewijn over een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden met
eigen inkomen

Stemmingen
26 063

4. Stemmingen in verband met 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)
De Voorzitter: In de vergadering van 8 april 1999 is het amendement-Wilders
c.s. (stuk nr. 8) door de regering overgenomen.
– gewijzigd amendement-Van Dijke (15, I)
– artikel I
– artikel II, aanhef
– amendement-De Wit (9, I)
– onderdeel A
– onderdeel B
– gewijzigd amendement-Van Dijke (15, IIA)
– onderdeel C
– gewijzigd amendement-Van Dijke (15, IIB)
– onderdeel D
– onderdeel E
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Stemmingen
26 063, nr. 18
26 063, nr. 20

gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel F
onderdeel G
artikel II
artikel III, aanhef
amendement-De Wit (9, II)
onderdeel A
onderdeel B
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel C
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel D
onderdeel E
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel F
onderdeel G
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel H
artikel III
artikel IV, aanhef
amendement-De Wit (9, III)
onderdeel A
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel B
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel C
onderdeel D
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel E
onderdeel F
artikel IV
artikelen V en VI
artikel VII, aanhef
amendement-De Wit (9, IV)
onderdeel A
gewijzigd amendement-Van Dijke
onderdeel B
artikel VII
amendement-De Wit (10)
amendement-Smits (19)
artikel VIII
artikelen IX t/m XIII
amendement-Van Dijke (12, I)
artikel XIV
amendement-Van Dijke (12, II)
artikel XV
artikelen XVA t/m XVIII
beweegreden
wetsvoorstel

(15, IIC)

(15, IIIA)
(15, IIIB)

(15, IIIC)

(15, IIID)

(15, IVA)
(15, IVB)

(15, IVC)

(15, V)

5. Stemmingen over: (overige moties socialezekerheidsrechten gedetineerden)
– de motie-Harrewijn over een detentie- en resocialisatiefonds
– de motie-De Wit over een volwaardige beloning voor in detentie verrichte
werkzaamheden
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Stemmingen
26 079

6. Stemmingen in verband met Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst)
van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot vakantie en ouderschapsverlof
De Voorzitter: Mevrouw Bussemaker trekt haar amendement-gedrukt onder nr.
15 in.
– artikel I, aanhef
– amendement-Schimmel (7, I)
– onderdeel A
– amendement-Van Gent (10, I)
– amendement-Van Gent (13)
Indien 10, I en 13 beide worden aangenomen, moeten die amendementen in elkaar worden verwerkt
– onderdeel B
– amendement-Van Gent (10, II) (onderdeel C vervalt)
Indien 10, II verworpen:
– amendement-Schimmel (7, II)
– amendement-Bussemaker c.s. (16)
Indien 7, II en 16 beide worden aangenomen, moeten die amendementen in elkaar worden verwerkt
– onderdeel C
– amendement-Van Gent (11)
Indien 11 verworpen:
– amendement-Bussemaker (8)
– onderdeel D
– amendement-Van Gent (12, I) (onderdeel E vervalt)
– onderdeel E
– onderdeel F
– amendement-Van Dijke (9)
– onderdeel G
– gewijzigd amendement-Van Gent (17)
– onderdeel H
– onderdeel I
– artikel I
– amendement-Schimmel (7, III)
– amendement-Van Gent (12, II)
– artikel II
– artikelen III t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 233

7. Stemmingen in verband met Wijziging van de Bankwet 1998
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 200-VIII, nr. 72
26 200-VIII, nr. 73

8. Stemmingen over: (VAO Leerlinggebonden financiering)
– de motie-Lambrechts c.s. over kinderen uit het ZML-onderwijs
– de motie-Smits c.s. over lijfgebonden zorg op reguliere scholen

Stemmingen
22 181, nr. 248
22 181, nr. 249
22 181, nr. 252

9. Stemmingen over: (vao vluchtelingen Kosovo)
– de motie-Halsema over opvang bij het ontbreken van consensus in de
Europese Unie
– de motie-De Wit over het aan UNHCR aanbieden van opvang
– de motie-Albayrak c.s. over een eventueel verzoek van UNHCR

26 476

10. Brief van het Presidium inzake ontslag van een plaatsvervangend griffier
11. Regeling van werkzaamheden

26 353

12. Gemeentelijke herindeling van Twente
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13. Verslag van een algemeen overleg inzake het strategisch concept NAVO
met maximum spreektijden van 2 minuten
14. Verslag van een algemeen overleg inzake de reorganisatie van het CBS
met maximum spreektijden van 2 minuten
26 139

15. 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

25 821

16. 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

26 422

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

10 minuten
7 minuten
5 minuten

25 892

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

26 110 (R 1619)

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

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
Aan de orde is:
1. Mededelingen
2. Vragenuur

25 948 (R1616)

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)

26 376

4. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de studiefinanciering in verband met
het onder de prestatiebeurs brengen van de reisvoorziening

26 418

5. Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek houdende indexering van het collegegeld
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26 394

6. Wetsvoorstel Wijziging van de Werkloosheidswet, houdende invoeging van
een experimenteerhoofdstuk teneinde een mogelijkheid te bieden om de
effectiviteit en de doelmatigheid van onderdelen van het reïntegratie- en
activeringsbeleid in de praktijk vast te stellen (Wet experimenten WW)

26 116

7. Wetsvoorstel Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaart alsmede,
in verband daarmee, het treffen van enkele overgangsmaatregelen

Wetgevings- en notaoverleg

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
Maandag 7 juni van 11.00 tot 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 tot 23.00 uur
van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
nota Arbeid en Zorg (26 447)
Maandag 21 juni van 11.00 tot 18.00 uur
van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de notitie
Landenbeleid structurele bilaterale hulp
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).
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Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissies voor Justitie en Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties gezamelijk:
– Wijziging van de Politiewet 1993 en de Wet politieregisters in verband met
de overdracht van het beheer van het Korps landelijke politiediensten aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (26 461);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Goedkeuring van de Regeling ophoging depositorente (26 462);
c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Goedkeuring van het op 11 januari 1995 te Middelburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het
Vlaams Gewest tot herziening van het Reglement ter uitvoering van artikel IX
van het Tractaat van 19 april 1839 en van hoofdstuk II, afdelingen 1 en 2, van
het Tractaat van 5 november 1842, zoals gewijzigd, voor wat betreft het
loodswezen en het gemeenschappelijk toezicht daarop (Scheldereglement)
(Trb. 1995, 48) (26 069);
d. de vaste commissie voor Economische Zaken:
– Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) (26 463).
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