
A AOPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 januari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 31 januari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 1 februari Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met
26 639 Regels betreffende terbeschikkingstelling en gebruik van foetaal weefsel (Wet

foetaal weefsel)

– amendement Ross-van Dorp (8)
– artikel 1
– artikel 2
– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,IA)
– artikel 3, eerste lid
– amendement Van Vliet c.s. (13)
– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,IB)
– tweede lid
– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,IC)

Indien 16 verworpen:
– amendement Ross-van Dorp (17,I)

– derde lid
– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,ID) (vierde lid vervalt)
– vierde lid
– artikel 3
– artikel 4, eerste lid
– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,IIA)
– tweede lid
– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,IIB)
– amendement Ross-van Dorp (17,II)
– derde lid
– artikel 4
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– gewijzigd amendement Ross-van Dorp (16,III)
– artikel 5
– amendement Ross-van Dorp (10,I)
– artikel 5a, eerste lid
– amendement Ross-van Dorp (10,II)
– tweede lid
– artikel 5a
– amendement Ross-van Dorp (9)
– artikel 6
– artikelen 7 t/m 15
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming 4. Stemming over (motie wet foetaal weefsel)
26 639, nr. 14 – de motie-Ross-van Dorp over een evaluatie van het functioneren van de

Wet afbreking zwangerschap

Stemmingen 5. Stemmingen in verband met
26 436 Wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging

– artikel I
– artikel II, aanhef
– amendement Santi (7, I)
– onderdeel A
– amendement Santi (7, II)

Indien 7 verworpen:
– gewijzigd amendement Dittrich c.s. (10)
Indien 7 aangenomen:
– amendement Dittrich c.s. (11)

– onderdeel B
Indien 10 of 11 aangenomen
– amendement Dittrich c.s. (9)

– onderdeel C
– onderdelen D t/m E
– artikelen III en IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 6. Stemmingen in verband met
23 207 Regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van

donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige
bevruchting)

– artikelen 1 en 2
– artikel 3, eerste lid
– amendement Van der Staaij/Rouvoet (17,I)
– tweede lid
– amendement Van der Staaij/Rouvoet (17,II) (derde lid vervalt)
– derde lid
– vierde t/m achtste lid
– artikel 3
– artikelen 4 t/m 15
– amendement Rouvoet/Van der Staaij (16)
– artikel 16
– artikel 17
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen 7. Stemmingen over: (moties donorgegevens)
23 207, nr. 19 – de motie-Dittrich over redelijke toegang tot KI-behandeling
23 207, nr. 20 – de motie-O.P.G.Vos over voorlichting aan de donor

Stemmingen 8. Stemmingen in verband met
27 256 Aanpassing van wetgeving in verband met de openstelling van het huwelijk en

de invoering van adoptie door personen van hetzelfde geslacht

– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 9. Stemmingen over: (moties VAO Wapenexportbeleid)
22 054, nr. 55 – de motie-Apostolou over retourzendingen aan India en Pakistan
22 054, nr. 56 – de motie-M.B. Vos/Van Bommel over de vergunningenstop aan India en

Pakistan
22 054, nr. 57 – de motie-M.B. Vos over het wapenexportembargo ten aanzien van China

Stemmingen 10. Stemmingen over: (moties huurprijzenbeleid)
27 441, nr. 2 – de motie-Van Gent over een maximale huurstijging van 2,5%
27 441, nr. 3 – de motie-Van Gent/Van ’t Riet over de motiveringsplicht van verhuurders

27 414 11. Intrekking van de Wet tegemoetkoming studiekosten en vervanging door
de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (Wet tegemoet-
koming onderwijsbijdrage en schoolkosten) (Heropening van de beraad-
slaging)

Hierbij zijn tevens aan de orde:
27 414, nr. 13 – de motie-Rabbae over verhoging van de tegemoetkoming tot een

gemiddeleld kostendekkend niveau
27 414, nr. 14 – de motie-Lambrechts over het VAVO
27 414, nr. 15 – de motie-Lambrechts over een OV-trajectkaart
27 414, nr. 16 – de motie-Kant over BOL-opleidingen waarvan de kosten de tegemoet-

koming overschrijden

12. Verslag van een algemeen overleg over de 3e voortgangsrapportage
contourennota
met maximum spreektijden van 2 minuten

26 271 13. Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken

14. Gezamenlijke behandeling van:
27 033 – Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot

verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum

27 034 – Tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke
referendumwet) (Voortzetting)

27 170 15. Regels inzake het aanhouden van voorraden aardolieproducten (Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2001)

27 000 16. Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers houdende regels tot
aanwijzing van bijzondere categorieën vreemdelingen ten behoeve van
inburgering

27 269 17. Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet op de (re)integratie
arbeidsgehandicapten in verband met de invoering van een regeling inzake
de financiering van kinderopvang voor uitkeringsgerechtigden
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27 047 18. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd
partnerschap

27 039 19. Wijziging van artikel 45 van de Politiewet 1993 in verband met het stellen
van regels ten aanzien van het vermogen van de regio’s

26 734 20. Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van enerzijds de evaluatie
van die wet en anderzijds het project Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit (bouwvergunningprocedure en welstandstoezicht)

27 159 21. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in
verband met de strafbaarstelling van het witwassen van opbrengsten van
misdrijven

27 261 22. Wijziging van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening en de Wet op de
economische delicten in verband met de aanwijzing als economisch delict van
illegale handel in de geneesmiddelen, zulks mede ter verbetering van de
bestrijding van doping in de sport

26 962 23. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspo-
sitie rechterlijke ambtenaren in verband met de invoering van de functie van
officier enkelvoudige zittingen

27 220 24. Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en de
Waterschapswet met betrekking tot gedeputeerden, wethouders en
waterschapsbestuurders

25. de gezamenlijke behandeling van:
26 090 – Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcom-

missies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder gelijktijdige
overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet woonruimte
naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Uitvoe-
ringswet huurprijzen woonruimte)

26 089 – Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek
26 932 – Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van

bedrijfsruimte)

26 294 26. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvor-
dering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een
toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd (toezeggingen aan
getuigen in strafzaken) (voortzetting)

23 959 27. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame,
registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)

26 865 28. Voorstel van wet van het lid Van de Camp tot wijziging van de Gemeen-
tewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van
wapengeweld

27 172 29. Opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen
betreffende openbare biedingen op effecten

26 568 (R 1638) 30. Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de
Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van
biotechnologische uitvindingen (Voortzetting)
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27 265 31. Aanpassing van een aantal wetten op het beleidsterrein van onderwijs,
cultuur en wetenschappen aan de derde tranche van de Algemene wet
bestuursrecht en enkele andere aanpassingen aan de Algemene wet
bestuursrecht (Aanpassing onderwijswetgeving aan derde tranche Awb)

Dinsdag 6 februari Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 7 februari Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 8 februari Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

27 276 3. Wijziging van de Meststoffenwet in verband met een aanscherping van de
normen van het stelsel van regulerende mineralenheffingen en de invoering
van een stelsel van mestafzetovereenkomsten

Wetgevings- en notaoverleg Maandag 5 februari van 11.15 tot 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
beleidsnota emancipatiebeleid 2001 (27 411) en het meerjarenplan emancipa-
tiebeleid (27 061, nr. 3)

Maandag 5 februari van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over
Modernisering AWBZ (26 631, nr. 10)

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)

Maandag 19 februari van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over:
Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de
wijze van procederen in eerste aanleg (26 855)

Maandag 19 maart van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Over de nota Invoering bachelor-masterstructuur (27 496)

Maandag 19 maart 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de Nota Mensen, wensen, wonen (27 559)

Maandag 26 maart van 10.15 tot 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over
– Informatie- en telecommunicatietechnologie (ICT (26 643)
– Economie 21e eeuw
– Kenniseconomie in zicht (27 406)
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Maandag 26 maart van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over:
– Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de
huurcommissies in een uitvoeringswet huurprijzen woonruimte onder
gelijktijdige overheveling van een deel van de tekst van de Huurprijzenwet
woonruimte naar de nieuwe titel 7.4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek
(Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) (26 090)
– Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek (26 089)
– Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte) (26 932)

Recesperiodes – 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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