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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

Agenda

12 juni 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 13 juni

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 14 juni

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
26 294

26 294, nr. 31

27 472
27 473 (R 1668)

27 659

2. 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) (Heropening van de beraadslaging)
Hierbij is tevens aan de orde:
– de motie-Rouvoet c.s. over informatie aan de Kamer
3. de gezamenlijke behandeling van:
Aanpassing van wetten in verband met de vervanging van de gulden door de
euro (Aanpassingswet euro)
Aanpassing van rijkswetten in verband met de vervanging van de gulden door
de euro (Rijkswet aanpassing rijkswetten euro)
4. een hoofdlijnendebat over:
Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet exploitatie zorginstellingen)
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige fracties

10 minuten
7 minuten
5 minuten

27 643

5. Wijziging van artikel 10a van de Welzijnswet 1994

27 683

6. Wijziging van enkele artikelen van de Wet milieubeheer (hoofdstuk 12) in
verband met de herziening van de EMAS-verordening
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26 865

27 181

27 182

7. Voorstel van wet van het lid Van de Camp tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van
wapengeweld
(re- en dupliek)
8. Gezamenlijke behandeling van
– 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)
– 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)

27 181, nr. 19 2e herdruk

Hierbij is tevens aan de orde:
– de motie-Dittrich/Rabbae over de Raad voor de rechtspraak in de tekst van
de Grondwet

Dinsdag 19 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 20 juni

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 21 juni

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

Stemmingen
27 581, nr. 4
27 581, nr. 5
27 581, nr. 6
27 581, nr. 9

Stemmingen
27 551

3. Stemmingen over de moties, voorgesteld tijdens het notaoverleg over het
Grondbeleid:
– de motie-Depla over introductie van een open-ruimteheffing
– de motie-Van Wijmen over een exploitatievergunning
– de motie Ravestein/Van Gent over binnenplanse verevening van
kinderopvangvoorzieningen
– de motie-Van Gent/Ravestein over een experiment met een
open-ruimteheffing
4. Stemmingen in verband met
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling inzake
de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester
5. Verslag van een algemeen overleg over het drugsbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
6. Het debat over de Europese Raad
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige fracties

27 588

27 665

10 minuten
7 minuten
5 minuten

7. de gezamenlijke behandeling van:
– Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met
betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
– Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
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27 678

– Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels
voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede
met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet
verbetering poortwachter)

27 645

8. Jaarverslag Nationale ombudsman 2000
met maximum spreektijden voor
PvdA, VVD en CDA
10 minuten
D66 en GroenLinks
7 minuten
Overige fracties
5 minuten

26 158

9. Verandering in de Grondwet van de bepalingen over het binnentreden in
woningen

26 568 (R 1638)

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

25 877

11. Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede
wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
19..)
(korte plenaire afronding)

27 603

12. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van
de luchthaven Schiphol

27 290

13. Wet tot het voorzien in bepalingen ter introductie van een niet sectorspecifieke toezichtsdimensie in de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet
toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht kredietwezen 1992, de Wet
toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf en de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
14. Verslag van een algemeen overleg over het Afrikabeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten

23 959

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

27 289

16. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische Ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging)
17. Verslag van een algemeen overleg over ICT in het onderwijs
met maximum spreektijden van 2 minuten
18. Verslag van een algemeen overleg over gehandicaptenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
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Dinsdag 26 juni

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 juni

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 juni

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

27 700

3. Jaarverslag van het Rijk en de financiële verantwoordingen over 2000
Hierbij zijn tevens aan de orde:
– de verslagen algemeen overleg van de commissies over de jaarverslagen
– het rechtmatigheidsonderzoek van de Algemene Rekenkamer (27 725)
met maximum spreektijden voor:
PvdA en VVD
15 minuten
CDA
13 minuten
D66 en GroenLinks
10 minuten
SP en ChristenUnie
7 minuten
SGP
5 minuten

27 677

4. Raming der voor de Tweede Kamer in 2002 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten

Dinsdag 3 juli

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 4 juli

Van 13.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 5 juli

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

27 734

3. Voorjaarsnota 2001
Met maximum spreektijden voor:
PvdA en VVD
CDA
D66 en GroenLinks
SP en ChristenUnie
SGP

15
13
10
7
5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

4. Suppletore begrotingen n.a.v. de Voorjaarnota
Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 11 juni van 11.15 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de nota heroriëntatie op de
toepassing van vrijheidsstraffen en vrijheidsbeperkende straffen bij volwassenen (27 419)
Maandag 18 juni van 10.30 tot 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Regels tot vaststelling van een structuur voor de uitvoering van taken met
betrekking tot de arbeidsvoorziening en socialeverzekeringswetten (Wet
structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen) (27 588);
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– Invoering van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
(Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen)
(27 665);
– Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels
voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede
met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever (Wet
verbetering poortwachter) (27 678).
Maandag 25 juni 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 25 juni van 10.30 tot 17.00 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)
Maandag 2 juli van 10.15 tot 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de nota
Homo-emancipatiebeleid (27 017)
Recesperiodes

– 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 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 Justitie:
– Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving) (27 745);
b. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
– Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer en de Wet
schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement inzake
tegemoetkoming in voor eigen rekening blijvende ziektekosten (27 773);
c. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer:
– Wijziging van de Huursubsidiewet (introductie van het beperkt
huursubsidiebericht voor bepaalde huurders) (27 752);
d. de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
– Wijziging van de Abw in verband met het vrijlaten van de individuele
uitkeringen in het kader van de tegoeden Tweede Wereldoorlog, alsmede
wijziging van de Abw, de IOAW, de IOAZ en de WIK in verband met een
aantal andere technische aanpassingen (27 770).
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