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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

Agenda

27 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

Donderdag 29 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
27 573

1. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften teneinde
een wettelijke grondslag te scheppen voor het bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur stellen van nadere regels omtrent enkele werkzaamheden in het kader van de tenuitvoerlegging
2. Het verslag van de Europese Raad te Stockholm
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige fracties

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

10 minuten
7 minuten
5 minuten

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
27 207

3. Stemmingen in verband met
Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht
tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Stemmingen
27 208

4. Stemmingen in verband met
Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de
totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)
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Stemmingen
27 207, 27 208, nr. 36
27 207, 27 208, nr. 37
27 207, 27 208, nr. 38
27 207, 27 208, nr. 41
27 207, 27 208, nr. 42

5. Stemmingen over: (moties arbeid en zorg)
– de motie-Bussemaker c.s. over randvoorwaarden voor zorgverlof
– de motie-Bussemaker over de kosten van kortdurend zorgverlof binnen de
collectieve sector
– de motie-Dankers over financiering van langdurig verlof en het PBG
– de motie-Van Gent over een collectieve zorgverzekering
– de motie-Van Gent c.s. over de doelgroep voor kortdurend zorgverlof

Stemmingen
26 090

6. Stemmingen in verband met
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)

Stemmingen
26 089

7. Stemmingen in verband met
Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek

Stemmingen
26 932

8. Stemmingen in verband met
– Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte)

Stemmingen
27 469

9. Stemmingen in verband met
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

Stemmingen
27 949

10. Stemmingen in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot valsheid in
muntspeciën en munt- en bankbiljetten (eurovalsemunterij)

Stemmingen
27 258

11. Stemmingen in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering
met het oog op het herstel van vormfouten bij vorderingen tot verlenging van
de terbeschikkingstelling of van de maatregel van plaatsing in een inrichting
voor jeugdigen

Herstemming
27 400-XIV, nr. 67

12. Herstemming over: (motie VAO AmvB’s Flora- en Faunawet)
– de motie-Schreijer-Pierik over schade door vossen

Stemmingen
27 291

13. Voortzetting stemmingen in verband met
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
14. Verslag van een algemeen overleg over privatisering van de
electriciteitssector
met maximum spreektijden van 2 minuten
15. Verslag van een algemeen overleg over het asielbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten

25 828

16. Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van
persoonsgebonden nummers in het onderwijs

23 959

17. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame,
registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)
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26 568 (R 1638)

18. Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de
Zaaizaad- en Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van
biotechnologische uitvindingen (Voortzetting)

27 473 (R 1668)

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

27 607

20. 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

26 294

21. 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)

Dinsdag 10 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 11 april

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 12 april

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

27 254

3. Wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen

Wetgevings- en notaoverleg

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 23 april van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de PKB Vijfde nota Ruimtelijke Ordening (deel I) (27 578)
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)
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Recesperiodes

– 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 Financiën
– Vaststelling van het Nederlandse muntstelsel in verband met de invoering
van de chartale euro (Muntwet 2002) (27 629);
b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Aanpassing voor het tijdvak van 1 juli 2001 tot en met 30 juni 2002 van
enige huursubsidieparameters, genoemd in de Huursubsidiewet, aan het
maximale huurverhogingspercentage (27 630).
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