Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

20 maart 2002

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 21 maart

Van 10.15 uur

A

Aan de orde is:
Na de middagpauze op woensdag
a. Regeling van werkzaamheden
b. Mondelinge vragen van het lid Hindriks aan de Minister van Economische
Zaken over de aluminiumproductie door Corus
28 231

1. Wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen teneinde de mogelijkheid tot stand
te brengen dat bij algemene maatregel van bestuur categorieën van gewezen
zelfstandigen worden aangewezen die zijn vrijgesteld van de voorwaarden
voor het recht op uitkering

28 060

2. Wijziging van de In- en uitvoerwet (aanpassing aan de EG-verordening
inzake controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei
gebruik)

28 184

3. Wijziging van de Prijzenwet in verband met de systematiek en de
terminologie van de EG-richtlijn betreffende prijsaanduiding van aan de
consument aangeboden producten

28 082

4. Wijziging van de Wet overige OCenW-subsidies met verruiming van het
toepassingsgebied

28 061

5. Wijziging van enkele wetten in verband met de reorganisatie van de
inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

28 232

6. Wijziging van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit
(wijziging van enkele bedragen)
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28 218

7. Regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken)

28 020

8. Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband
met een verbod op de drijfjacht

26 219

9. Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van
delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten
(Mijnbouwwet)

27 798

10. Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en
de Gratiewet (stroomlijning procedure behandeling gratieverzoeken)

27 745

11. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)
(Wetgevingsoverleg 18 maart)

27 900

12. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere
wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het
aandelenbezit van bestuurders en commissarissen

27 744

13. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de bovenwettelijke
wachtgelduitgaven (decentralisatie vervangingsuitgaven en bovenwettelijke
wachtgelduitgaven vo)

28 063

14. Wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid

28 215

15. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen strekkende
tot het verruimen van de bevoegdheid van de politierechter en de enkelvoudige kamer in hoger beroep (verruiming bevoegdheid enkelvoudige
kamers)

27 809

16. Aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn
betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties voor
consumptiegoederen

27 672

17. Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou totstandgekomen
Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caribisch
Gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten

25 732

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

27 602

19. Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit

27 074

20. Voorstel van wet van de leden Van Wijmen en Ross-van Dorp tot
wijziging van de Wet op de adeldom in verband met het wegnemen van
onevenwichtigheden in het overheidsbeleid ten aanzien van adellijke ouders
en hun kinderen (overerving adeldom in de vrouwelijke lijn)

26 568 (R 1638)

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

23 959

22. Wijziging van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening (reclame,
registratie, bewaking, toezicht/handhaving inzake geneesmiddelen)
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27 661

23. Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd

27 653

24. Goedkeuring van het op 9 september 1998 te Farnborough totstandgekomen Verdrag tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, de Regering van de Franse Republiek, de
Regering van de Bondsrepubliek Duitsland en de Regering van de Italiaanse
Republiek tot oprichting van een Gezamenlijke Organisatie voor Samenwerking op Defensie-materieelgebied (Organisation Conjointe de Coopération
en matière d’Armement) OCCAR (Trb. 1999, 174)

27 848

25. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en
op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs
26. Verslag van een algemeen overleg over de evaluatie van de
Accountantswet
met maximum spreektijden van 2 minuten

28 017

27. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet
afleggen van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging

28 064

28. Invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk
Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Invoeringswet titel
7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen
woonruimte)

28 039

29. Aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december 2000 tot wijziging van de
Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot de verkrijging, de
verlening en het verlies van het Nederlanderschap (Stb. 618)

Dinsdag 26 maart

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 27 maart

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 28 maart

Van 10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemming
27 426

3. Eindstemming over:
Regels betreffende zelfstandige bestuursorganen (Kaderwet zelfstandige
bestuursorganen)

Stemmingen
27 552

4. Stemmingen in verband met
Regels voor het heffen van mobiliteitstarieven ter zake van het rijden op de
weg met een motorrijtuig en de ondersteuning van regionale mobiliteitsfondsen (Wet bereikbaarheid en mobiliteit)

Stemmingen
27 552, nr. 31
27 552, nr. 33

5. Stemmingen over: (moties wet bereikbaarheid en mobiliteit)
– de motie-Giskes over het wetsvoorstel kilometerheffing
– de motie-Van Bommel over variabilisatie van autolasten via
brandstofaccijnzen
– de motie-Stellingwerf over integratie van diverse heffingen

27 552, nr. 34
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27 552, nr. 36
27 552, nr. 37
Stemmingen
26 431, nr. 23

– de motie-Hofstra/Eurlings over een verdeling over de twaalf
mobiliteitsfondsen
– de motie-Van der Steenhoven over completering van het Rondje Randstad

26 431, nr. 46
26 431, nr. 47

6. Stemmingen over: (moties PKB Waddenzee)
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over een duurzaam sociaal-economisch
ontwikkelingsperspectief
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over een samenhangend veiligheidsplan
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over onderdeel k (Diepe delfstoffen)
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over een gezamenlijk plan op basis van
een energiescan
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over openstelling van vuurtorens
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over geïntegreerde visserij
– de motie-Witteveen-Hevinga c.s. over de werkgelegenheid op Vlieland
– de motie-Luchtenveld c.s. over een internationaal afwegingskader voor de
Waddenzee
– de motie-Luchtenveld over een duurzaam sociaal-economisch ontwikkelingsperspectief in internationaal kader
– de motie-Luchtenveld c.s. over de recreatief-toeristische ontwikkelingspotentie van Den Helder
– de motie-Luchtenveld/Van Wijmen over uitbreiding van haven- en
bedrijventerreinen
– de motie-Luchtenveld/Van Middelkoop over het afzien van een
capaciteitsbeleid
– de motie-Luchtenveld over windturbines in de Waddenzee
– de motie-Luchtenveld over het visserijbeleid
– de motie-Luchtenveld/Van Wijmen over militaire activiteiten in het
Waddengebied
– de motie-Luchtenveld over de luchthaven Valkenburg
– de motie-Luchtenveld c.s. over het rapen van oesters
– de motie-Luchtenveld over de externe werking van de PKB
– de motie-Van Wijmen c.s. over de duisternis
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de mechanische kokkelvisserij
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over de militaire activiteiten
– de motie-Augusteijn-Esser c.s. over het niet plaatsen van windturbines in
de Waddenzee
– de motie-Van der Steenhoven c.s. over verplaatsing van het marinevliegkamp Valkenburg
– de motie-Van der Steenhoven c.s. over calamiteiten met de zeescheepvaart
– de motie-Van der Staaij over het niet plaatsen van windturbines

Stemmingen

7. Stemingen over: (moties Europese Raad)

Stemmingen
27 873

8. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Ziektewet en enkele andere wetten in verband met de
invoering van eigenrisicodragen door de werkgever (Wet eigenrisicodragen
Ziektewet)

Stemmingen
27 669

9. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
(voorlopige maatregel)

26 431, nr. 24
26 431, nr. 25
26 431, nr. 26
26 431,
26 431,
26 431,
26 431,

nr.
nr.
nr.
nr.

27
28
29
30

26 431, nr. 31
26 431, nr. 32
26 431, nr. 33
26 431, nr. 34
26 431, nr. 35
26 431, nr. 36
26 431, nr. 37
26 431,
26 431,
26 431,
26 431,
26 431,
26 431,
26 431,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

38
39
40
41
42
43
44

26 431, nr. 45

7. Verslag van een algemeen overleg over de positionering van algemene
ziekenhuizen
met maximum spreektijden van 2 minuten
8. Verslag van een algemeen overleg over het postvestigingenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten
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27 216

9. Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van
een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet
personenvervoer per trein)

27 482

10. Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid
en het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen
(Spoorwegwet)

24 797

11. Wijziging van de regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens
en het stellen van regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens) (Wetgevingsoverleg
25 maart)

Woensdag 3 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 4 april

Van 10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Dinsdag 9 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 10 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 11 april

Van 10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

27 874

3. Wijziging van de Opiumwet (Wetgevingsoverleg 8 april)

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 25 maart van 10.15 – 18.00 uur en maandag 15 april van
13.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de 5e Nota Ruimtelijke Ordening (27 578)
Maandag 25 maart van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wijziging van de
regels betreffende de verwerking van justitiële gegevens en het stellen van
regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in
persoonsdossiers (Wet justitiële gegevens) (24 797)
Dinsdag 2 april van 11.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de stukken behoeftestelling
vervanging F-16 (26 488)
Maandag 8 april van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het project mainport
Rotterdam (24 691)
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Maandag 8 april van 11.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wijziging van de
Opiumwet (27 874)
Maandag 15 april van 11.15 – 17.00 uur
Van de commissie voor de Rijksuitgaven over:
– 4e voortgangsrapportage VBTB (26 573, nr. 70
– reactie van de Algemene Rekenkamer naar aanleiding van de 4e
voortgangsrapportage VBTB
– Algemene Rekenkamerrapport «VBTB in begrotingen 2002» (26 573, nr. 68
en 69)
– comptabiliteitswet 2001 (27 849)
– eerste wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 (28 035)
– rapport van het kabinet met betrekking tot de mededeling over de
bedrijfsvoering
– rapport van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de mededeling
over de bedrijfsvoering
Recesperiodes

– 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 2 april 2002.
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