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Vergaderjaar 2000–2001

Agenda

28 november 2000

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 29 november

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 30 november

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
27 400-XVI

27 400-XIII
27 400-D

1. Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001
2. de gezamenlijke behandeling van:
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2001
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2001 (Voortzetting)

27 100 (R 1654)

3. Goedkeuring van het op 17 juni 1999 te Genève tot stand gekomen
Verdrag betreffende het verbod en de onmiddellijke actie voor de uitbanning
van de ergste vormen van kinderarbeid (Verdrag nr. 182 aangenomen door de
Internationale Arbeidsconferentie in haar zevenentachtigste zitting)

27 464, nrs. 2 t/m 21

4. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

26 861

5. Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn
nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op
afstand gesloten overeenkomsten (PbEG L 144)

26 410

6. Wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

27 453

7. Intrekking van de Wet ambtelijke grondslagen Wuv en Wubo

27 221

8. Wijziging van de Abw, de IOAW en de IOAZ in verband met het verruimen
van de mogelijkheid tot tijdelijke ontheffing van de sollicitatieverplichting ten
behoeve van deelnemers aan sociale-activeringsactiviteiten
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26 988

9. Goedkeuring van de opzegging van het op 26 juni 1957 te Genève
totstandgekomen Verdrag betreffende de wekelijkse rusttijd in de handel en
op kantoren (Verdrag nr. 106, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 40ste zitting); Trb. 1964, 61)

Dinsdag 5 december

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 6 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 7 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen
27 400-XII

3. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2001

Stemmingen
27 400-A

4. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2001

27 400-XV
27 400-E

5. de gezamenlijke behandeling van
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Spaarfonds AOW voor het jaar 2001

27 089 (R 1652)

6. Goedkeuring van het op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen
Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering (Trb. 1998, 170 en 1999, 110) (voortzetting)

26 294

7. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een
toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan
getuigen in strafzaken) (voortzetting)

26 271

8. Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken

26 639

9. Regels betreffende terbeschikkingstelling en gebruik van foetaal weefsel
(Wet foetaal weefsel)

23 959

10. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame,
registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

23 207

11. Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens
van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens
kunstmatige bevruchting)

26 974

12. Wijziging van enkele artikelen van de Comptabiliteitswet houdende onder
andere de verdere invoering van het baten-lastenstelsel als begrotingsstelsel
bij het Rijk en de invoering van een interne begrotingsreserve (Zevende
wijziging van de Comptabiliteitswet)

26 824

13. Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk
Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden
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27 036

14. Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling in verband met de
opheffing van de kantongerechten Meppel, Zevenbergen en Zuidbroek
15. Verslag van een algemeen overleg over de voedselreservering in de
Waddenzee

Dinsdag 12 december

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 13 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 14 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen
27 400-VII

3. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
2001

Stemmingen
27 400-B

4. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
gemeentefonds voor het jaar 2001

Stemmingen
27 400-C

5. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 2001

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 4 december van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de wetsvoorstellen:
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele aanverwante wetten
naar aanleiding van de evaluatie van de Algemene wet bestuursrecht (Eerste
evaluatiewet Awb) (26 523)
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de
Gemeentewet in verband met de samenvoeging van de afdelingen 3.4 en 3.5
van de Algemene wet bestuursrecht tot één uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb)(27 023)
Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht met betrekking tot de kosten
van bezwaar en administratief beroep (kosten bestuurlijke voorprocedures)
(27 024)
Maandag 4 december van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota
kinderopvang (26 587, nr. 9)
Maandag 11 december van 10.15 tot 15.00 uur
Van de vaste commissie voor financiën over AmvB’s in het kader van het
belastingplan 2001
Maandag 11 december van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over
wetsvoorstel
Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden
(Reconstructiewet concentratiegebieden) (26 356)
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Maandag 22 januari van 11.15 tot 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: Natuur
voor mensen, mensen voor natuur (voorzetting) (27 235)
Maandag 12 februari van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Beleidsnota Koers BVE (27 451)
Maandag 19 februari van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
Architectuurnota (27 450)
Spreektijden begrotingsbehandeling Na 16 november
– PvdA
– VVD
– CDA
– D66
– GroenLinks
– SP
– RPF
– SGP
– GPV

152
160
105
67
66
36
41
30
0

minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;
minuten;

Recesperiodes

– kerstreces 2000: vrijdag 15 december 2000 t/m maandag 15 januari 2001
– krokusreces 2001: vrijdag 23 februari t/m maandag 12 maart 2001
– meireces 2001: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2001
– zomerreces 2001: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2001
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na
Pasen) en dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren)

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
Uitvoering van de Richtlijn 98/50/EG van de Raad van de Europese Unie van
29 juni 1998 tot wijziging van de Richtlijn 77/187/EEG inzake de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de
rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of
onderdelen van ondernemingen of vestigingen (27 469);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door
de euro (Aanpassingswet euro) (27 472);
– Aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden
door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro) (27 473 (R 1668));
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
Wijziging van de Wet geluidhinder (technische aanpassing) (27 471);
d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene nabestaandenwet
inzake de vrijwillige verzekering en wijziging van artikel X van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen (Wet herziening
vrijwillige verzekering AOW en ANW) (27 468);
e. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in verband met de
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invoering van de mogelijkheid tot een vrijwillige voortzetting van de bijzondere
ziektekostenverzekering ingevolge die wet en van de Wet financiering
volksverzekeringen in samenhang daarmee (vrijwillige verzekering AWBZ)
(27 448).
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