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Vergaderjaar 1999–2000

Agenda

8 oktober 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 12 oktober

van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 13 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 14 oktober

van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
26 580, nr. 3
26 580, nr. 4
26 580, nr. 5
26 580,
26 580,
26 580,
26 580,

nr.
nr.
nr.
nr.

6
7
8
9

26 580, nr. 10
26 580, nr. 11
26 580, nr. 12

3. Stemmingen over: (moties Staat van de Unie)
– de motie-Timmermans c.s. over de bijdragen aan het Stabiliteitspact voor
Zuidoost-Europa
– de motie-Timmermans/Verhagen c.s. over een interne markt voor de
Europese defensie-industrie
– de motie-Verhagen c.s. over een grotere verantwoordelijkheid van de EU
voor het veiligheidsbeleid in Europa
– de motie-Verhagen over een Europees voedselbureau
– de motie-Verhagen c.s. over Brussel als enige vergaderplaats
– de motie-Hessing c.s. over de kwaliteit van financieel beheer en controle
– de motie-Hessing c.s. over verbetering van het intern functioneren van
diverse instellingen
– de motie-Karimi over een passende verhoging van de pre-accessiesteun
– de motie-Karimi over Turkije
– de motie-Karimi over het opnemen van de codecisieregeling voor fiscale
zaken in het Verdrag

Eindstemming
25 969

4. Eindstemming in verband met Wetsvoorstel Wijziging van de Drank- en
Horecawet
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Stemmingen
26 800-IXA

5. Stemmingen in verband met vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2000
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 800-IXB

6. Stemmingen in verband met vaststelling van de begroting van de uitgaven
en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2000
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 800-IXA, nr. 5
26 800-IXB, nr. 9
Stemmingen
25 180, nr. 104
25 180, nr. 105

artikelen 1 t/m 5
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 5
begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen
begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen over: (moties AFB)
– de motie-Balkenende over het aanwenden van de inkomstenmeevallers
voor de reductie van de staatsschuld en investeringen in de samenleving
– de motie-Van Dijke over de arbeidsparticipatie van ouderen

25 180, nr. 106

8. Stemmingen over: (VAO Hoeksche Waard)
– de motie-Van Wijmen c.s. over alternatieve vestigingslocaties voor tuinders
– de motie-Van Wijmen over een bedrijfsterrein voor havenafgeleide
bedrijvigheid
– de motie-Duivesteijn over een Nationaal Landschap Hoeksche Waard

Stemming
26 565, nr. 5

9. Stemming over: (VAO culturele diversiteit)
– de motie-Visser-Van Doorn over de 3%-maatregel

Stemmingen
26 800-XIII, nr. 4
26 800-XIII, nr. 5
26 800-XIII, nr. 6

10. Stemmingen over: (VAO actieprogramma energiebesparing)
– de motie-De Boer c.s. over warmtekrachtcentrales
– de motie-De Boer c.s. over vermindering van de CO2-uitstoot
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over het stand-by staan van apparaten

Stemmingen
26 435

11. Stemmingen in verband met wijziging van de Wet voorzieningen
gehandicapten in verband met de tweede evaluatie van die wet
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
26 435, nr. 23
26 435, nr. 16
26 435, nr. 17
26 435, nr. 18

artikel I, aanhef
gewijzigd amendement Spoelman (14)
onderdeel A
amendement Spoelman (10)
onderdeel B
onderdelen C t/m F
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemmingen over: (moties WVG)
– de gewijzigde motie-Eisses-Timmerman c.s. over budgettaire problemen bij
uitvoering van de WVG
– de motie Weekers c.s. over het functioneren van de RIO’s
– de motie-Weekers c.s. over een landelijk klachtenmeldpunt
– de motie-Spoelman c.s. over wetten en regelingen m.b.t. mensen met een
chronische ziekte of handicap
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26 435, nr. 19
26 435, nr. 20
26 435, nr. 21
26 435, nr. 22

– de motie-Lambrechts c.s. over het sneller afhandelen van WVG-aanvragen
– de motie-Lambrechts c.s. over een nadere omschrijving van het begrip
zorgplicht
– de motie-Lambrechts c.s. over sociale hulphonden
– de motie-Harrewijn/De Wit over extra toevoegingen aan het
Gemeentefonds

Stemmingen
26 695, nr. 4
26 695, nr. 5
26 695, nr. 6
26 695, nr. 7

13. Stemmingen over: (VAO voortijdig schoolverlaten)
– de motie-Rabbae over acceptatieplicht voor ROC’s
– de motie-Rabbae/Mosterd over de opleiding tot assistent-niveau
– de motie-Rabbae/Mosterd over RMC’s en leerplichtambtenaren
– de motie-Kortram c.s. over een probleemanalyse van voortijdig
schoolverlaten

Stemmingen
26 513

14. Stemmingen in verband met wijziging van de Wet op het primair
onderwijs in verband met de verkleining van de groepsgrootte voor de 4- tot
en met 7-jarige leerlingen van basisscholen
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m F
amendement Ross-van Dorp (7) (onderdeel F vervalt)
onderdeel F
onderdelen G t/m K
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

15. Verslag van een algemeen overleg over ziektewet, WAO en reïntregratie
met maximum spreektijden van 2 minuten
26 358

16. Regels inzake het recht op aanpassing van de arbeidsduur (Wet
aanpassing arbeidsduur)
(Heropening van de beraadslaging)
17. Verslag van een algemeen overleg over de Noord-Zuid metrotunnel in
Amsterdam
met maximum spreektijden van 2 minuten
18. Verslag van een algemeen overleg inzake Euro 2000
met maximum spreektijden van 2 minuten

26 800-XIV
26 800-F

26 800-VII

26 800-B
26 800-C

19. De gezamenlijke begroting van:
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2000
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Diergezondheidsfonds voor het jaar 2000
20. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties VII) voor het jaar
2000
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
gemeentefonds voor het jaar 2000
– Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 2000
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26 800-IV

21. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2000

26 554

22. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de
Algemene Periodieke Keuring

26 367

23. Vervanging van hoofdstuk IV van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

25 892

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

26 016

25. Vaststelling van een Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en
daarmee verband houdende wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en de Wet op de jeugdhulpverlening alsmede
enige andere wetten (Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen)

26 114

26. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten omtrent de straf van onbetaalde arbeid ten
algemenen nutte (taakstraffen)

26 368

27. Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met wijzigingen met
betrekking tot de financiering van ziekenfondsen (maximering reserves
ziekenfondsen)

26 326

28. Wijziging van de Woningwet (verbetering van het toezicht op woningcorporaties en aanpassing van de bepalingen over het Centraal Fonds voor
de Volkshuisvesting aan de Aanwijzingen voor de regelgeving die betrekking
hebben op zelfstandige bestuursorganen

25 507

29. Wijziging van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf teneinde het
begunstigingsverbod te doen vervallen

26 110 (R 1619)

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

26 698

31. Wijziging van de Warenwet in verband met de invoering van bestuursrechtelijke boeten wegens overtredingen van voorschriften bij of krachtens de
Warenwet gesteld

26 701

32. Wijziging van artikel 2 van de Infectieziektenwet

Spreektijden begroting
na 7 oktober 1999

PvdA
VVD
CDA
D66
GroenLinks
SP
RPF
SGP
GPV

495 minuten
483,5 minuten
406 minuten
265,5 minuten
261 minuten
135,5 minuten
91 minuten
105 minuten
75,5 minuten
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Wetgevings- en Notaoverleg

Maandag 11 oktober van 11.00 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
Wetenschapsbudget 2000
Maandag 25 oktober van 11.00 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het
nadere kabinetsstandpunt Arbeid en Zorg (26 447)
Maandag 1 november van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en voor Economische Zaken gezamenlijk over de
uitvoeringsnota Klimaatbeleid (26 603)
Maandag 15 november van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de startnota Ruimtelijke Ordening (26 391)
Maandag 15 november van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota
Zorg 2000
Maandag 22 november van 10.15 tot 14.15 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de nota Ruimtelijk
Economisch beleid
Maandag 22 november van 11.15 tot 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Integratiebeleid van de begroting
Maandag 29 november van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
van Justitie over het onderdeel Politie van de begroting
Maandag 6 december van 13.00 tot 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
beleidsprogramma Kracht en Kwaliteit (26 446)
Maandag 24 januari van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
HOOP 2000

Recesperiodes

–
–
–
–
–

herfstreces: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober 1999
kerstreces: vrijdag 17 december 1999 t/m maandag 17 januari 2000
krokusreces: vrijdag 25 februari t/m maandag 13 maart 2000
meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2000
zomerreces 2000: vrijdag 30 juni t/m maandag 28 augustus 2000

Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 13 juni 2000 (dinsdag na
Pinksteren).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1999–2000, agenda

A–5

