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Vergaderjaar 2000–2001

Agenda

13 maart 2001

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 14 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 15 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

1. Regeling van werkzaamheden
27 484 (R 1669)

27 207
27 208

2. Goedkeuring van het op 17 juli 1998 totstandgekomen Statuut van Rome
inzake het Internationaal Strafhof (Voortzetting)
3. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht
tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)
– Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de
totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)
(voortzetting)

27 596

4. Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen in verband met het
verstrekken van een bijdrage in de kosten van bijstand verleend in België of
Duitsland bij de bestrijding van een ramp of een zwaar ongeval

27 483

5. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting
aan bestuurders en commissarissen

26 608

6. Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot verbintenissen uit
onrechtmatige daad (Wet conflictenrecht onrechtmatige daad)

27 493

7. 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

Interpellatie

8. Interpellatie van het lid Ross-Van Dorp (CDA) over de tekorten in het
onderwijs
met maximum spreektijd van 5 minuten
9. Verslag van een algemeen overleg over de AMVB’s flora- en faunawet
met maximum spreektijden van 2 minuten
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Dinsdag 20 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 21 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 22 maart

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

25 732

3. Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen
door de ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap

27 291

4. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met een overgangsregeling kosten administratie, beheer en bestuur bij verzelfstandiging van het
openbaar onderwijs in een gemeente

26 855

5. Herziening van het procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de
wijze van procederen in eerste aanleg (heropening van de beraadslaging)
Hierbij is tevens aan de orde:
– de motie-Santi over de capaciteit van de rechterlijke macht

26 855, nr. 15
27 159

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

27 047

7. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
gezamenlijk gezag van rechtswege bij geboorte tijdens een geregistreerd
partnerschap

23 959

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

26 568 (R 1638)

9. Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaaden Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen
(Voortzetting)

27 473 (R 1668)

10. Aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden
door de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)

27 607

11. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van
de mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal
gebruik van frequentieruimte te waarborgen
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Dinsdag 27 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 28 maart

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 29 maart

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

26 090

26 089
26 932

3. de gezamenlijke behandeling van:
– 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)
– Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek
– Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte)
(wetgevingsoverleg 26 maart)

Dinsdag 3 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 april

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

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)
(wetgevingsoverleg 2 april)

Wetgevings- en notaoverleg

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 commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en voor Financiën 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)
Maandag 26 maart van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissies voor Justitie en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer over:
– Integratie van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcom-
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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 (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)
Maandag 2 april van 11.00 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel 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) (26 294)
Maandag 14 mei van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota
Antennebeleid (27 561)
Maandag 28 mei van 10.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de nota Waterbeleid
in de 21e eeuw, Ruimte voor de Rivier en de Derde Kustnota
Maandag 28 mei van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en voor Financiën over de Nota Grondbeleid (27 581)
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
– herfstreces 2001: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober
– kerstreces 2001–2002: vrijdag 21 december 2001 t/m maandag 21 januari
2002
– krokusreces 2002: vrijdag 8 februari t/m maandag 25 februari 2002
– verkiezingsreces 2002: vrijdag 26 april t/m dinsdag 21 mei 2002
– zomerreces 2002: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2002
Tevens zal niet worden vergaderd op dinsdag 17 april 2001 (dinsdag na
Pasen), dinsdag 5 juni 2001 (dinsdag na Pinksteren), woensdag 6 maart 2002
en dinsdag 2 april 2002.

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van de
mogelijkheid door middel van een financieel instrument het optimaal gebruik
van frequentieruimte te waarborgen (27 607);
b. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
– Voorstel van wet van de leden Bussemaker, Schimmel en Van Gent tot
wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een
klachtrecht voor de individuele werknemer (27 607).
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