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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

A

Donderdag 14 december

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

26 356

1. Regels inzake de reconstructie van de concentratiegebieden
(Reconstructiewet concentratiegebieden) (Plenaire afronding met maximum
spreektijd van 3 minuten per fractie en één termijn)

26 824

2. Wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk
Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden
3. Verslag van een algemeen overleg over de HSL-Oost
4. Verslag van een algemeen overleg over uitplaatsing taakorganisaties NS
5. Verslag van een algemeen overleg over Rechtshandhaving op de
Nederlandse Antillen
6. Verslag van een algemeen overleg over de slijtersproblematiek
7. Verslag van een algemeen overleg over de Landbouwraad/BSE
Donderdag 14 december, aan het einde van de vergadering:

Stemmingen
27 400-XII

27 400-XII, nr. 16
26 464, nr. 7 (gewijzigd)
27 400-XII, nr. 17
27 400-XII, nr. 18 herdruk
27 400-XII, nr. 46

OVG768
ISSN 0921 - 7371

1. 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
2. Stemmingen over: (moties begroting V&W)
De Voorzitter: de heer Stellingwerf heeft zijn moties op stuk nr. 40 en op
stuk nr. 26 464, nr. 7 gewijzigd. De gewijzigde moties zijn reeds
rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu kunnen stemmen
– de motie-Eurlings c.s. over capaciteitsproblemen op het spoorwegnet
– de gewijzigde motie-Stellingwerf over voorrang voor het personenvervoer
– de motie-Eurlings en Ravestein over het zandmaas-project
– de motie-Eurlings c.s. over de bijdrage aan de regionale mobiliteitsfondsen
– de gewijzigde motie-Eurlings over extra middelen t.b.v. infrastructuurprojecten
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27 400-XII, nr. 20
27 400-XII, nr. 21
27 400-XII, nr. 22
27 400-XII, nr. 23
27 400-XII, nr. 24
27 400-XII, nr. 25
27 400-XII, nr. 26
27 400-XII, nr. 27
27 400-XII, nr. 28
27 400-XII, nr. 29
27 400-XII, nr. 30
27 400-XII,
27 400-XII,
27 400-XII,
27 400-XII,
27 400-XII,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

31
32
33
34
35

27 400-XII, nr. 36
27 400-XII, nr. 37
27 400-XII, nr. 38
27 400-XII, nr. 39
27 400-XII, nr. 40 (gewijzigd)
27 400-XII, nr. 41
27 400-XII, nr. 42

27 408,
27 408,
27 408,
27 408,
27 408,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

3
4
5
6
7 (gewijzigd)

27 408,
27 408,
27 408,
27 408,

nr.
nr.
nr.
nr.

8
9
10
11

27 408,
27 408,
27 408,
27 408,
27 408,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

12
13
14
15
16

27 408, nr. 17

– de motie-Van Gijzel c.s. over betere benutting van het spoor
– de motie-Van Gijzel c.s. over het contract tussen overheid en NS
– de motie-Van Gijzel c.s. over versterking van de positie van de consument
in het openbaar vervoer
– de motie-Van Gijzel c.s. over de spoorblocker
– de motie-Herrebrugh c.s. over de hoogwaterbescherming in het stroomgebied van de Maas
– de motie-Van der Steenhoven over de invloed van snelheid op de
CO2-uitstoot en de geluidhinder
– de motie-Van der Steenhoven over de aanpak van acute problemen bij de
NS
– de motie-Van der Steenhoven en Ravestein over het zogenaamde
combinatiealternatief voor de veiligheid van de Maas
– de motie-Weekers c.s. over een benuttingsprogramma voor weg en spoor
– de motie-Weekers c.s. over het inhaalverbod voor vrachtwagens en een
strook voor vracht- en busvervoer
– de motie-Weekers en Herrebrugh over toetsing van wet- en regelgeving
voor het goederenvervoer
– de motie-Van Bommel over 30- en 60-kilometergebieden
– de motie-Van Bommel over de magneetzweefbaan
– de motie-Van Bommel over het prestatiecontract met de NS
– de motie-Van Bommel over een nationaal tunnelveiligheidsplan
– de motie-Giskes en Van der Steenhoven over een omschakelfonds voor
parkeergelegenheid voor deelauto’s
– de motie-Giskes over inzet van Bor-gelden voor alternatieven voor en
aanvullingen op autogebruik
– de motie-Giskes over een kilometerheffing
– de motie-Stellingwerf en Van der Steenhoven over het rekeningrijden als
opstap naar kilometerheffing
– de motie-Stellingwerf over een kilometerheffing
– de gewijzigde motie-Stellingwerf over een proef met kilometerheffing
– de motie-Van den Berg en Ravestein over het financiële tekort op beheer
en onderhoud van vaarwegen
– de motie-Van den Berg en Stellingwerf over de rijksbijdrage aan de
exploitatie van het openbaar vervoer
3. Stemmingen over: (moties notaoverleg MIT)
De Voorzitter: de heer Dijsselbloem heeft zijn motie op stuk nr. 7
gewijzigd. Deze gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij hierover nu kunnen stemmen
– de motie-Leers c.s. over een opknapbeurt voor het hele spoorwegstelsel
– de motie-Leers c.s. over niet meer gebruikte spoorweglijntjes
– de motie-Leers c.s. over de tangenten rond Eindhoven
– de motie-Leers c.s. over het station Reeshof
– de gewijzigde motie-Dijsselbloem over een inventarisatie van leefbaarheidsknelpunten
– de motie-Van Heemst c.s. over regiocontracten
– de motie-Van Heemst c.s. over een inventarisatie van lightrail-plannen
– de motie-Van der Steenhoven/Stellingwerf over stations op Vinex-locaties
– de motie-Van der Steenhoven over verlaging van de maximumsnelheid op
enkele rijkswegen
– de motie-Van der Steenhoven over de A73-zuid
– de motie-Verbugt c.s. over een extra rijstrook voor enkele trajecten
– de motie-Verbugt c.s. over de A2 door Maastricht
– de motie-Verbugt c.s. over het kanaal Coevorden–Almelo
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over de aansluiting tussen de eerste en
tweede fase van enkele grote vaarwegprojecten
– de motie-Stellingwerf c.s. over realisering van enkele OV-projecten uiterlijk
in 2005
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27 408, nr. 18

– de motie-Stellingwerf/Van der Steenhoven over het spoortracé
Utrecht/Duitse grens
– de motie-Giskes c.s. over een doorstroomroute
– de motie-Van den Berg/Stellingwerf over de brug bij Ramspol

27 408, nr. 19
27 408, nr. 20
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

Stemmingen
27 400-D

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

Stemmingen
27 400-XVI

6. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2001

27 400-XVI, nr. 28
27 400-XVI, nr. 29
27 400-XVI, nr. 30
27 400-XVI, nr. 31
27 400-XVI, nr. 33
27 400-XVI, nr. 34
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.

35
36
37
38

27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

39
41
42
43
44
45

27 400-XVI, nr. 46
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,
27 400-XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.

47
48
49
50

Stemmingen

27 401, nr. 10
27 401, nr. 11
27 401, nr. 12
27 401, nr. 13 (aangehouden)
27 401, nr. 14

7. Stemmingen over: (moties begroting VWS)
– de motie-Middel c.s. over het voormalig Kamp Amersfoort
– de motie-Middel c.s. over publiekprivate initiatieven op het terrein van de
sport
– de motie-Middel c.s. over kleinere sporten
– de motie-Middel/Atsma over versterking van het vrijwilligerswerk
– de motie-Atsma/Middel over een maatschappelijke stage binnen het
onderwijs
– de motie-Atsma/Middel over subsidierichtlijnen voor levensbeschouwelijke
sportkoepels
– de motie-Buijs/Oudkerk over dieetpreparaten
– de motie-Oudkerk c.s. over donorcoördinatoren
– de motie-Van Gent c.s. over de opvang van dak- en thuislozen
– de motie-Van Gent c.s. over het tekort aan stageplaatsen in de
zorginstellingen
– de motie-Van Gent c.s. over een actieplan herintreders
– de motie-Hermann/Kant over het tabaksontmoedigingsbeleid
– de motie-Van Blerck-Woerdman c.s. over de apotheekhoudende huisarts
– de motie-Blok c.s. over de achterstand van de ICT in de zorgsector
– de motie-Van Vliet c.s. over de gebarentaal voor doven en slechthorenden
– de motie-Ravestein/Hermann over het Kleurrijk Grote Steden Voetbaltournooi
– de motie-Ravestein c.s. over de vervoerskosten voor jeugdige rolstoelsporters
– de motie-Kant/Hermann over normalisering van de ziektekostenpremies
– de motie-Rouvoet c.s. over gehoorschade en geluidoverlast
– de motie-Atsma c.s. over schoolmelk
– de motie-Atsma c.s. over schoolfruit
8. Stemmingen over: (moties notaoverleg Zorgnota)
De Voorzitter: de heer Buijs wenst zijn motie op stuk nr. 13 aan te
houden. Mevrouw Hermann heeft haar motie op stuk nr. 25 gewijzigd en
mevrouw Van Vliet haar motie op stuk nr. 31. Deze gewijzigde moties
zijn reeds rondgedeeld. Mevrouw Hermann wenst voorts de gewijzigde
motie nr. 25 aan te houden.
– de motie-Dankers c.s. over een zorgkloof in de gehandicaptenzorg
– de motie-Dankers c.s. over de wachtlijsten bij RIO’s
– de motie-Buijs c.s. over het individueel benaderen van potentiële
herintreders
– de motie-Buijs c.s. over het gebruik van een zwaailicht door huisartsen
– de motie-Arib over structurele financiering van het persoonsgebonden
budget voor begeleiding in de geestelijke gezondheidszorg
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27 401, nr. 15
27 401, nr. 16
27 401, nr. 17
27 401, nr. 18
27 401, nr. 19
27 401, nr. 20
27 401, nr. 21
27 401, nr. 22
27 401, nr. 23
27 401, nr. 24
27 401, nr. 25 (gewijzigd en aangehouden)
27 401, nr. 26
27 401, nr. 27
27 401, nr. 28
27 401, nr. 29
27 401, nr. 30
27 401, nr. 31 (gewijzigd)

– de motie-Arib/Hermann over de behoefte aan een sluitende keten van
24-uursopvang voor dak- en thuislozen en psychiatrische patiënten
– de motie-Arib c.s. over het inzetten van wachtlijstmiddelen voor werving en
scholing van personeel in de zorg
– de motie-Arib c.s. over een notitie over het ziekteverzuim in verpleeg- en
verzorgingshuizen
– de motie-Arib over verlaging van de normgrootte van de verloskundigenpraktijk
– de motie-Arib over het standaard aanbieden van een HIV-test aan
zwangere vrouwen
– de motie-Arib/Van Vliet over de uitwerking van het PvdA-plan «Stoppen met
wachten»
– de motie-Arib c.s. over het gebrek aan voorzieningen voor intensive care
voor kinderen alsmede het vervoer van ernstig zieke kinderen
– de motie-Oudkerk c.s. over de noodzaak een actief beleid te voeren om de
tekorten aan verplegenden en verzorgenden weg te werken
– de motie-Oudkerk/Van Blerck-Woerdman over verkorting van de opleiding
tot huisarts
– de motie-Oudkerk/Van Vliet over een geïntegreerd werkende eerste lijn
– de gewijzigde motie-Hermann/Buijs over verwijdering van witte bloedcellen
uit bloedtransfusiebloed
– de motie-Hermann c.s. over de Voorlopige raming van het Capaciteitsorgaan voor de medische en tandheelkundige opleidingen
– de motie-Van Blerck-Woerdman c.s. over plan van aanpak voor uitbreiding
van radiotherapeutische apparatuur
– de motie-Van Blerck-Woerdman c.s. over het invoeren van diagnosebehandelcombinaties
– de motie-Blok c.s. over het omzetten van het persoonsgebonden budget in
een aanspraak voor zorg
– de motie-Van Vliet c.s. over uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen
voor verloskundigen
– de gewijzigde motie-Van Vliet c.s. over zorgkantoren

Stemmingen
27 514

9. Stemmingen in verband met
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2000 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota) en wijziging van de begroting van de
uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
(XII) voor het jaar 1999 (nadere slotwet)

Stemmingen
27 515

10. Stemmingen in verband met
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)

Stemmingen
27 400-XV

11. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2001

Herstemming
27 400-XV, nr. 31

12. Herstemming over: (motie begroting SZW)
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over verlaging van de marginale druk voor
alleenstaanden

Stemmingen
27 036

13. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling in verband met de opheffing
van de kantongerechten Meppel, Zevenbergen en Zuidbroek

Stemming
27 036, nr. 8

14. Stemming over: (motie wetsvoorstel rechterlijke indeling)
– de motie-Dittrich over Meppel als nevenlocatie
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Stemmingen
27 400-XII, nr. 47
27 400-XII, nr. 48
27 400-XII, nr. 49

15. Stemmingen over: (VAO Kerktelefoon)
– de motie-Van den Berg/Wagenaar over betaalbare en breed toegankelijke
alternatieven
– de motie-Van den Berg c.s. over een tegemoetkoming in afwachting van
alternatieven
– de motie-Bakker over gelijke alternatieven voor alle kerkgenootschappen of
religies

Stemming
25 802, nr. 26

16. Stemming over: (VAO Kunstvakonderwijs)
– de motie-Nicolaï c.s. over het exploitatiebudget voor het kunstvakonderwijs

Stemmingen
26 986, nr. 4

17. Stemmingen over: (VAO proefboring Biesbosch)
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over verzoeken tot vergunningen voor
(proef)boren
– de motie-Poppe over het niet toestaan van proefboringen
– de motie-Voûte-Droste over onderzoek naar effecten van boringen

26 986, nr. 5
26 986, nr. 6
Stemmingen
27 422, nr. 2
27 422, nr. 3
27 422, nr. 4

18. Stemmingen over: (VAO subsidiëring politieke partijen)
– de motie-Rehwinkel c.s. over voorkoming van de schijn van belangenverstrengeling door sponsoring
– de motie-Rehwinkel c.s. over het aan banden leggen van sponsoring
– de motie-Kant over subsidiëring gebaseerd op ledenaantallen

Stemmingen
27 400-XIV, nr. 46
27 400-XIV, nr. 47
27 400-XIV, nr. 48

19. Stemmingen over: (VAO voedselreservering Waddenzee)
– de motie-Stellingwerf over toetsing van de visserij aan de MSC-standaard
– de motie-Geluk c.s. over het toestaan van de mosselzaadvisserij
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over verankering van de Vogel- en
Habitatrichtlijn

Stemmingen
27 520

20. Stemmingen in verband met
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
2000 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Stemming
27 400-VIII, nr. 33

21. Stemming over: (motie begroting OC&W)
– de motie-Rabbae over maatregelen om ervoor te zorgen dat alle kinderen
in Nederland een zwemdiploma behalen

Stemming

22. Stemming over: (motie begroting LNV)
De Voorzitter: de heer Stellingwerf heeft zijn motie op stuk nr. 37
gewijzigd. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij hierover nu kunnen stemmen
– de gewijzigde motie-Stellingwerf over het bestrijdingsmiddelenbeleid

27 400-XIV, nr. 37 (gewijzigd)
Stemmingen
22 589, nr. 139
22 589, nr. 167

23. Stemmingen over (moties Betuwelijn)
– de gewijzigde motie-Stellingwerf voor de noordtak van de Betuwelijn
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over de voorkeurswaarde voor het
bestaande tracé Velp–Oldenzaal

Dinsdag 16 januari

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 17 januari

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 18 januari

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
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26 294

3. 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

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

26 639

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

23 959

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

23 207

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

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 22 januari van 11.15 – 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 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
– Beleidsnota Koers BVE (27 451)
Maandag 29 januari van 11.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
beleidsnota emancipatiebeleid 2001 (27 411) en het meerjarenplan
emancipatiebeleid (27 061, nr. 3)
Maandag 19 februari van 11.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Architectuurnota (27 450)
Maandag 19 maart van 11.15 – 18,00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Over de nota Invoering bachelor-masterstructuur

Spreektijden begrotingsbehandeling Na 7 december
– PvdA
– VVD
– CDA
– D66
– GroenLinks
– SP
– RPF
– SGP
– GPV
Recesperiodes

13 minuten;
0 minuten;
1,5 minuten;
0 minuten;
0 minuten;
0 minuten;
0 minuten;
0 minuten;
0 minuten.

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)
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Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
– Goedkeuring van de op 21 juni 1999 te Luxemburg totstandgekomen
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van
personen en wijziging van de Vreemdelingenwet (27 491);
– Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in
muntspeciën en munt- en bankbiljetten (eurovalsemunterij) (27 494);
b. de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra,
de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs
in verband met personeel van 65 jaar en ouder (27 493);
c. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
Wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de instelling van de
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (27 492).
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