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worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Woensdag 18 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 19 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
26 090

3. 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

artikelen 1 en 2
amendement Poppe (10)
artikel 3
amendement Van Gent (7,I)
artikel 4
artikelen 5 t/m 19
amendement Van Gent (7,II) (invoegen nieuw artikel 19a)
artikelen 20 t/m 29
amendement Poppe (8)
artikel 30
artikelen 31 t/m 47
amendement Poppe (9) (invoegen nieuw artikel 47a)
artikelen 48 t/m 56
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met
Vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek
De Voorzitter: de amendementen nrs. 15 en 17 zijn tijdens het
wetgevingsoverleg van 26 maart 2001 ingetrokken.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
26 932

artikel I, aanhef
artikelen 201 t/m 214
gewijzigd amendement Van Gent (23,I)
gewijzigd amendement Van Gent (23,II)
artikel 215
artikelen 216 en 217
amendement Van Gent (9,I)
artikel 218
artikel 219
gewijzigd amendement Van Gent (24)
amendement Van Gent (11)
artikel 220
artikelen 221 t/m 223
amendement Van Gent (9,II)
artikel 224
artikelen 225 t/m 241
amendement Van Gent (9,III)
artikel 242
artikelen 243 t/m 258
amendement Poppe (14)
artikel 259
artikel 260
amendement Van Gent (12)
artikel 261
artikelen 262 en 263
amendement Van Gent (13)
artikel 264
artikelen 265 t/m 270
gewijzigd amendement Weekers (22) (invoegen artikel 270a)
artikelen 271 t/m 273
amendement Weekers (16,I)
artikel 274
amendement Weekers (16,II)
artikel 275
amendement Weekers (16,III)
artikel 276
artikelen 277 t/m 282
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen in verband met
– Vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van
bedrijfsruimte)
De Voorzitter: amendement nr. 8 is tijdens het wetgevingsoverleg van 26
maart 2001 ingetrokken
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Poppe (7)
artikel 290
amendement Weekers (9)
artikel 291
artikelen 292 t/m 295
amendement Weekers (10,I)
artikel 296
artikelen 297 en 298
amendement Weekers (10,II)
artikel 299
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
27 469

artikelen 300 t/m 302
amendement Weekers
artikel 303
artikelen 304 t/m 308
amendement Weekers
artikel 309
amendement Weekers
amendement Weekers
artikel 310
artikel I
amendement Weekers
artikel II
artikelen III t/m XII
beweegreden
wetsvoorstel

(11)

(12,I)
(12,II)
(13)

(14)

6. 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
– artikel I, aanhef
– onderdeel A
– amendement Santi (8)
Indien 8 verworpen:
– amendement Weekers (6,I)
– onderdeel B
– onderdelen C t/m E
– artikel I
– artikelen II en III
– amendement Weekers (7,II) (artikel IV vervalt)
– artikel IV
– amendement Weekers (6,II)
– artikel V
– artikelen VI t/m VIII
– amendement Weekers (7,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
27 559, nr. 5
27 559, nr. 6
27 559, nr. 7
27 559, nr. 24
27 559, nr. 10
27 559, nr. 12
27 559, nr. 13
27 559, nr. 15
27 559, nr. 16
27 559, nr. 17
27 559, nr. 18

7. Stemmingen over de moties, voorgesteld tijdens het notaoverleg over de
nota Wonen:
– de motie-Duivesteijn over verhoging van de subsidie voor alleenstaanden
– de motie-Duivesteijn over een woonzorgtoeslag
– de motie-Duivesteijn/Hofstra over flankerende maatregelen voor een
kwalitatief goed beheer van een eigen woningbezit
-de gewijzigde motie-Hofstra/Duivesteijn over rol van gemeenten en
corporaties
– de motie-Biesheuvel/Duivesteijn over groeikernenproblematiek
– de motie-Biesheuvel over verruiming van fiscale faciliteiten voor
woningcorporaties
– de motie-Van ’t Riet over een differentiatie naar regio
– de motie-Van Gent over subsidiëring van zelf aangebrachte voorzieningen
voor huurders
– de motie-Van Gent c.s. over huursubsidie voor voormalig dak- en thuislozen
– de motie-Van Gent over voorwaarden voor verkoop van corporatiewoningen
– de motie-Van Gent over een heldere, toetsbare en handhaafbare
taakafbakening voor corporaties
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27 559, nr. 19
27 559, nr. 20
27 559, nr. 23
Stemmingen
27 207

– de motie-Poppe/Van Gent over een plan van aanpak particuliere
verhuursector
– de motie-Poppe/Van Gent over de wachttijd voor woningzoekenden met
recht op huursubsidie
– de motie-Hofstra/Van ’t Riet over het aanbod van woon-zorgvoorzieningen
8. 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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Dankers/Van Middelkoop (51)
artikelen 1:1 t/m 1:2
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, I)
artikel 1:3
nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, I)
Titels Hoofdstuk 3 en afdeling 1
amendement Van Gent (29)
artikel 3:1
artikel 3:2, eerste lid
amendement Van Gent (30, I)
Indien 30, I verworpen:
– gewijzigd amendement Schimmel/Bussemaker (55)
– amendement Van der Staaij (47, I)
– tweede lid
– amendement Van Gent (30, II) (invoegen nieuw derde lid)
– derde lid
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, II) (toevoegen
vierde lid)
– artikel 3:2
– gewijzigd amendement Van der Staaij (53)
– artikel 3:3
– artikelen 3:4 en 3:5
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, III)
– titel afdeling 2
– artikel 3:6
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, IV)
– artikelen 3:7 en 3:8
– artikel 3:9, eerste lid
– amendement Van Gent (30, III)
– amendement Van der Staaij (47, II)
– tweede lid
– derde lid
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, V) (toevoegen
vierde lid)
– artikel 3:9
– artikel 3:10
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, VI)
– artikel 3:11
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, VII)
– artikel 3:12
– artikelen 3:13 t/m 3:17
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, VIII)
– artikel 3:18
– artikel 3:19
– amendement Van der Staaij (47, III)
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, IX) (toevoegen
vierde lid)
– artikel 3:20
– artikel 3:21
– nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, X)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 3:22
nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, XI)
artikel 3:23
artikelen 3:24 t/m 3:28
nader gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (59, XII)
artikel 3:29
artikelen 3:30 t/m 4:1
subamendement Van Gent (39)
gewijzigd amendement Schimmerl/Bussemaker (56)
gewijzigd amendement Van Middelkoop (34) (toevoegen tweede lid)
amendement Van Gent (31) (toevoegen tweede lid)
artikel 4:2
artikelen 4:3 t/m 4:6
gewijzigd amendement Örgü/Dankers (54, I) (vervangen paragraaf 5)
artikel 4: 7
Indien 54, I wordt aangenomen vervalt artikel 4:8

– artikel 4: 8
– amendement Van Gent (25,I)
– amendement Van Gent (25,II)
Indien 25 II verworpen:
– gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (57)
– artikelen 5:1 t/m 5:3
– gewijzigd amendement Van Middelkoop (45) (toevoegen derde lid)
– artikel 5:4
– artikelen 5:5 t/m 5:9
– gewijzigd amendement Örgü/Dankers (54, II)
– artikel 5:10
– amendement De Wit (40, I)
Indien 40,I verworpen:
– amendement Van Gent (26, I)
– artikel 6:1
– amendement Dankers (15,I)
– artikel 6.2, eerste lid
– amendement De Wit (17,I) (invoegen nieuw tweede lid)
– amendement Dankers (15,II)
– amendement De Wit (17,II)
– tweede lid
– derde lid
– amendement Dankers (15,III)
– amendement De Wit (17,III)
– vierde lid
– amendement De Wit (17,IV)
– vijfde lid
– zesde lid
– artikel 6:2
– artikelen 6:3 t/m 6:6
– amendement De Wit (40, II) (invoegen nieuwe paragraaf)
– amendement Van Gent (26, II) (invoegen nieuwe paragraaf)
– artikel 6:7
– amendement De Wit (17,V)
– artikel 6:8
– artikel 6:9
– amendement Dankers (16) (hoofdstuk 7, artikelen 7:1 t/m 7:6, vervalt)
– artikelen 7:1 t/m 7:6
– artikel 8:1 en 8:2
– amendement Bussemaker/Schimmel (11)
– artikel 8:3
– artikel 8:4
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
27 208

gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, II)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, III) (invoegen nieuw artikel)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, IV)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, V)
artikel 8:5
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, VI)
artikel 8:6
gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (23,I)
gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (23,II)
gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (23,III)
amendement De Wit (40, III)
amendement Van Gent (26, III)
artikel 8:7
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, VII)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, VIII)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, IX)
Indien amendement 52, VII, VIII en IX verworpen:
– gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (58, I)
– gewijzigd amendement Bussemaker/Schimmel (58, II)
artikel 8:8
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, X) (toevoegen nieuw lid)
artikel 8:9
artikelen 8:10 t/m 8:20
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, XI)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, XII)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, XIII)
gewijzigd amendement Dankers/Van Gent (52, XIV)
artikel 8:21
artikelen 9:1 t/m 9:3
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemmingen in verband met
Vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de
totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)
Indien amendement nr. 51 op kamerstuk 27 207 is aangenomen:
– amendement Dankers/Van Middelkoop (13)
Indien amendement nr. 16 op kamerstuk 27 207 is aangenomen:
– amendement Dankers (9)
– artikelen I t/m XXXVII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
27 207, 27 208, nr. 60
27 207, 27 208, nr. 37
27 207,
27 207,
27 207,
27 207,

27 208,
27 208,
27 208,
27 208,

Stemmingen
26 227, nr. 34
26 227, nr. 35

nr.
nr.
nr.
nr.

38
41
42
61

10. Stemmingen over:
– de gewijzigde 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
– de motie-Schimmel/Bussemaker over verlof voor alleenstaanden
11. Stemmingen over: (VAO Euro 2000)
– de motie-Middel c.s. over vrijvallende middelen voor de sport
– de motie-Rijpstra/Atsma over een sportevenementenfonds en een
sportaccomodatiefonds

Tweede Kamer, vergaderjaar 2000–2001, agenda

A–6

Stemming
27 400-XI, nr. 61

12. Stemming over: (VAO Permanente bewoningrecreatiebedrijven)
– de motie-Van Gent c.s. over een strafrechtelijke aanpak

Stemming
27 400-XV, nr. 54

13. Stemming over: (VAO evaluatie wet REA)
– de motie-Smits c.s. over maatregelen door herschikking van het huidige
REA-budget

Stemmingen
27 254

14. Stemmingen in verband met
Wijziging van de provinciale indeling van de gemeente Vianen
– artikelen 1 t/m 6
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 294

15. Stemmingen in verband met
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)
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdeel A, aanhef
gewijzigd amendement Van Oven (18,I)
amendement Dittrich (8)

N.B. Indien 18,I en 8 beide worden aangenomen worden de teksten daarvan
in elkaar verwerkt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 44a, eerste lid
tweede lid, aanhef
amendement Van Oven (27,IA)
amendement Van Oven/Halsema (23,I)
onderdeel a
amendement Van Oven (27,IB)
amendement Van Oven/Halsema (23,II)
onderdeel b
amendement Van Oven c.s. (24) (onderdeel c vervalt)
onderdeel c
tweede lid
derde lid
artikel 44a
onderdeel A
gewijzigd amendement Van Oven (18,II) (onderdeel B vervalt)
Indien 18,II verworpen:
– amendement Dittrich (10)
onderdeel B
artikel I
artikel II, aanhef
amendement Van Oven/Halsema (22,I) (invoegen nieuw onderdeel aA)
amendement Van Oven/Halsema (22,II)
onderdeel A
onderdeel Aa
onderdeel B, aanhef
amendement Van Oven (19,I)
amendement Rouvoet/Van der Staaij (26)
artikel 226g, eerste lid
amendement Van Oven (19,II)
gewijzigd amendement Dittrich (32)
tweede lid
derde lid
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

amendement Dittrich (25)
vierde lid
gewijzigd amendement Van Oven (18,III) (toevoegen vijfde lid)
artikel 226g
artikel 226h, eerste lid
amendement Van Oven (19,III)
tweede lid
amendement Van Oven (19,IV)
derde lid
amendement Van Oven/Halsema (21) (toevoegen vierde lid)
artikel 226h
amendement Van Oven (19,V)
artikel 226i
artikel 226j
amendement Van Oven (19,VI)
amendement Van Oven (27,II)
artikel 226k
artikel 226l
onderdeel B
onderdelen C t/m E
artikel II
artikelen IIa en III
beweegreden
wetsvoorstel

26 294, nr. 31

16. Stemming over: (motie wetsvoorstel toezeggingen aan getuigen in
strafzaken)
– de motie-Rouvoet c.s. over informatie aan de Kamer

Stemmingen
26 607

17. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Luchtvaartwet inzake de beveiliging op luchtvaartterreinen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A en B
onderdelen Ba, aanhef
gewijzigd amendement Kuijper (10,
artikel 37ab
artikelen 37ac t/m artikel 37 ad
gewijzigd amendement Kuijper (10,
onderdeel Ba
onderdelen C t/m F
gewijzigd amendement Kuijper (10,
onderdeel G
gewijzigd amendement Kuijper (10,
onderdeel H
onderdelen I t/m K1
gewijzigd amendement Kuijper (10,
onderdeel L
gewijzigd amendement Kuijper (10,
onderdeel M
artikel I
artikel II
gewijzigd amendement Kuijper (10,
artikelen III en IV
beweegreden
wetsvoorstel

I)

II) (invoegen nieuw artikel)

III)
IV)

V)
VI)

VII) (invoegen artikel IIA)
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Stemmingen
27 400-XIV, nr. 88
27 400-XIV, nr. 89
27 400-XIV, nr. 90
27 400-XIV, nr. 91
Stemmingen
21 501-08, nr. 131
21 501-08, nr. 132
21 501-08, nr. 133

18. Stemmingen over: (moties VAO Agrarisch natuurbeheer)
– de motie-Passtoors c.s. over aanvragen voor deelname aan de SAN
– de motie-Bolhuis over het budget voor nieuwe vormen van natuurbeheer
– de motie-Schreijer-Pierik c.s. over uitbetaling van de in 2000 geleverde
natuurprestaties
– de motie-M.B. Vos over ondersteuning van de natuurverenigingen
19. Stemmingen over: (moties VAO nuceaire veiligheid kandidaats-lidstaten
– de motie-Harrewijn over de leenfaciliteiten van Euratom
– de motie-Harrewijn over Nederlandse expertise ten behoeve van een aantal
programma’s in Midden- en Oost-Europa
– de motie-Van den Akker over opslaan c.q. dumpen van kernafval in
Rusland
20. Verslag van een algemeen overleg over regionale en kleine luchtvaart
met maximum spreektijden van 2 minuten

27 597

21. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs ter bestendiging en actualisering van de regels over de leraren-in-opleiding (leraren-in-opleiding)

27 574

22. Wijziging van de Leerplichtwet 1969 inzake een aanpassing van de
strafbepaling

23 959

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

26 568 (R 1638)

24. 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)

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

27 607

26. 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

Dinsdag 24 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 25 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 26 april

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

27 410,
27 410,
27 410,
27 410,

nr.
nr.
nr.
nr.

12
13
14
15

3. Stemmingen over: (moties debat Jeugdzorg)
– de motie-Kant over productieafspraken met AMK’s
– de motie-Kant over kinderbrigades bij consultatiebureaus
– de motie-Arib c.s. over een interdepartementaal, integraal plan van aanpak
– de motie-Van Vliet c.s. over de wachtlijstcijfers over 2000
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27 157

4. Rapport Vuurwerkramp Enschede
Met maximum spreektijden voor:
PvdA en VVD
CDA
D66 en GroenLinks
SP en ChristenUnie
SGP

Dinsdag 15 mei

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 16 mei

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 17 mei

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

30
25
20
15
10

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
26 472

3. Wijziging van de Tabakswet

27 289

4. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging)

27 586

5. Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met samentelling van
uitkeringstijdvakken ingevolge de Werkloosheidswet voor de toepassing van
artikel 3, eerste lid, onder a, van die wet, administratieve vereenvoudiging van
de overgang van een particuliere ziektekostenverzekering naar de
ziekenfondsverzekering en afschaffing van de nominale ziekenfondspremie
voor personen jonger dan 18 jaar (Knelpunten Ziekenfondswet)

27 509 (R 1671)

6. Goedkeuring van de op 26 mei 1997 te Brussel totstandgekomen
Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder c, van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij
ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de
Europese Unie betrokken zijn (Trb. 1997, 249), van het op 19 juni 1997 te
Brussel totstandgekomen Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel
K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst
aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Europese
Gemeenschappen (Trb. 1997, 251), van het op 27 januari 1999 te Straatsburg
totstandgekomen Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie
(Trb. 2000, 130) en van het op 5 mei 1998 te Straatsburg totstandgekomen
Statuut betreffende de Groep van Staten tegen corruptie (Trb. 2000, 131)
(Goedkeuring van enkele verdragen inzake de bestrijding van fraude en
corruptie II)

Woensdag 22 mei

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 23 mei

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

27 598

3. Gemeentelijke herindeling van Den Haag en omgeving
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Dinsdag 29 mei

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 30 mei

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 31 mei

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

27 641

3. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
wijzigingen in de basisvorming

Wetgevings- en notaoverleg

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 23 april van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering en enige andere wetten omtrent de toepassing van
maatregelen in het belang van het onderzoek en enige andere onderwerpen
(26 983)
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 21 mei van 11.15 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Wijziging van de Wet op de
rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en
enkele andere wetten in verband met de modernisering van de organisatie en
de instelling van een bestuur bij de gerechten (Wet organisatie en bestuur
gerechten) (27 181) en Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enkele andere wetten in verband
met de instelling van de Raad voor de rechtspraak (Wet Raad voor de
rechtspraak) (27 182)
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)
Maandag 11 juni van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede
wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
19..) (25 877)
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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 in handen te
stellen van:

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
– Samenvoeging van de gemeenten Castricum, Akersloot en Limmen
(27 663);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Tijdelijke fiscale stimulering van de aankoop van schone personenauto’s en
bestelauto’s (27 660);
c. de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
– Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet exploitatie zorginstellingen) (27 659).
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