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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

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

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemming
27 426

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

Stemmingen
27 842

3a. Stemmingen in verband met wetsvoorstel
Wijziging van de Wet op de jeugdhulpverlening in verband met de advies- en
meldpunten kindermishandeling
–
–
–
–
–

Stemming
27 842, nr. 10

OVG961
ISSN 0921 - 7371

amendement Arib/Van Vliet (9)
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

3b. Stemmingen over: (motie kindermishandeling)
– de motie-Örgü over het beroep op advies- en meldpunten kindermishandeling
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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)
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement
artikel 1
artikel 2
gewijzigd amendement
artikel 3, eerste lid
gewijzigd amendement
tweede lid
gewijzigd amendement

Giskes c.s. (35,I)

Hofstra (40,I)
Hofstra (40,II)
Hofstra (41) (invoegen nieuw derde lid)

N.B. Het derde lid is vervallen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

vierde lid
artikel 3
amendement Hofstra (12)
artikel 4
artikelen 5 t/m 8
gewijzigd amendement Hofstra (42,I) (invoegen artikel 8a)
amendement Hofstra (43,I) (invoegen artikel 8a)
artikelen 9 en 10
gewijzigd amendement Hofstra (44)
artikel 11
artikelen 12 t/m 16
gewijzigd amendement Eurlings (30,I) (invoegen artikel 16a)

N.B. De artikelen 17 t/m 21 zijn vervallen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 22
amendement Van Heemst/Eurlings (22)
artikel 23
artikelen 24 en 25
amendement Hofstra (43,II) (artikel 26 vervalt)
artikel 26
artikel 27
gewijzigd amendement Hofstra (42,II) (artikel 28 vervalt)
artikel 28
gewijzigd amendement Giskes c.s. (35,II) (invoegen artikel 28a)
artikelen 29 t/m 40
amendement Van Heemst/Giskes (23)
amendement Van Heemst/Giskes (39)

N.B. 1. Indien 23 en 30,I beide worden aangenomen, wordt 23 verwerkt in
30,I
N.B. 2. Indien 39 en 30,I beide worden aangenomen wordt 39 verwerkt in
30,I
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Eurlings (30,II) (artikel 41vervalt)
artikel 41
gewijzigd amendement Hofstra (45) (invoegen artikel 42)
amendement Hofstra (21)
artikel 43
artikelen 44 t/m 51a
amendement Stellingwerf (27)
artikel 52
artikel 53
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
27 552, nr. 31
27 552, nr. 33
27 552, nr. 34
27 552, nr. 36
27 552, nr. 37
Stemmingen
26 431, nr. 23

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
– 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
21 501-20, nr. 190

7. Stemingen over: (motie Europese Raad)
– de motie-Van Middelkoop c.s. over een aantekening door Nederland

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)

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

–
–
–
–
–
–

amendement Wilders c.s. (8,I)
amendement Wilders c.s. (8,II)
artikel I
artikelen II t/m VIII
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
27 669

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

Stemmingen
27 669, nr. 8
27 669, nr. 9
27 669, nr. 10
27 669, nr. 11
Stemmingen
28 020

10. Stemmingen over: (moties BIG)
– de motie-Weekers over optreden tegen schadelijke kwakzalvers
– de motie-Rouvoet over deskundigen met een sociale of sociaal-agogische
opleiding
– de motie-Hermann over kennelijk ontbreken van deskundigen
– de motie-Hermann over adviezen door de Consumentenbond
11. Stemmingen in verband met
Wijziging van een aantal bepalingen van de Flora- en faunawet in verband
met een verbod op de drijfjacht
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

28 020, nr. 12
28 020, nr. 13

Stemmingen
28 000-XIV, nr. 73

artikel I, aanhef
amendement Weekers (6) (invoegen nieuw onderdeel A0)
amendement Weekers (7)
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

artikel 1, aanhef
onderdelen A en B
amendement Poppe (10)
onderdeel C
onderdeel D
amendement Van Gent/M. B. Vos (9)
onderdeel E
onderdelen F t/m H
amendement Van Gent/M. B. Vos (8)
onderdeel I
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemmingen over: (moties drijfjacht)
– de motie-Van Gent over het stimuleren van alternatieven voor afschot van
wilde zwijnen en andere grote hoefdieren
– de motie-Passtoors/Schreijer-Pierik over inwerkingtreding van de Flora- en
Faunawet

28 000-XIV, nr. 74

13. Stemmingen over: (moties VAO Vossenproblematiek)
– de motie-Schreijer-Pierik c.s. over toepassing van artikel 67 van de Floraen Faunawet
– de motie-Poppe over de kraam- en zoogperiode van de vos

28 248,
28 248,
28 248,
28 248,

14. Stemmingen over: (moties VAO HBO-fraude)
– de motie-Hamer c.s. over een onderzoek door de Rekenkamer
– de motie-Van Bommel over het instellen van een parlementair onderzoek
– de motie-Rabbae over een compensatie voor een te lage bijdrage
– de motie-Cornielje c.s. over de Raden van Toezicht

nr.
nr.
nr.
nr.

7
8
9
10
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27 455, nr. 55
27 455, nr. 56
27 455, nr. 57

15. Stemmingen over: (moties Nationaal Verkeers- en Vervoersplan)
– de motie-Van Gijzel over de verbinding tussen de A6 en de A9
– de motie-Van Gijzel over het kindlint
– de motie-Van Gijzel over mobiliteitscentra
– de motie-Hofstra over concrete uitwerking van het NVVP
– de motie-Hofstra over de vrachtwagenkilometerheffing
– de motie-Hofstra over één bereikbaarheidsindex
– de motie-Hofstra over de kaarten in deel B
– de motie-Eurlings over een spoorlijn langs rijksweg A67/E34
– de motie-Giskes/Van der Steenhoven over mobiliteitsmanagement
– de motie-Van der Steenhoven c.s. over de vervoersas Almere–Amsterdam–
Schiphol
– de motie-Van Bommel c.s. over transportpreventie
– de motie-Stellingwerf c.s. over de basissnelheid voor intercitytreinen
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over hoofdvaarwegen
– de motie-Stellingwerf over verlichting van infrastructuur
– de motie-Van den Berg/Stellingwerf over het goederenvervoer
– de motie-Giskes over kwantitatieve doelstellingen voor het spoorwegnet
– de motie-Giskes over creatieve organisatie van de mobiliteit
– de gewijzigde motie-Van der Steenhoven c.s. over het fietsbeleid
– de gewijzigde motie-Van der Steenhoven c.s. over de CO2-emissie
– de gewijzigde motie-Eurlings over basiskwaliteit bereikbaarheid
– de motie-Eurlings over het niet aangaan van verplichtingen tot aan de
wetsbehandeling
– de motie-Eurlings/Van Heemst over behoud van de financiële positie van
provincies
– de motie-Eurlings over internationale afstemming
– de motie-Eurlings/Van Heemst over de «Hofstra-heffing»
– de motie-Stellingwerf over differentiatie naar tijd, plaats en milieufactoren
– de motie-Van der Stenhoven over directe invoering van een gedifferentieerde heffing
– de motie-Hofstra over kilometerheffing voor vrachtauto’s
– de motie-Hofstra over de grondslagen van de autobelastingen
– de motie-Van Heemst over een heffingsvrije voet

27 807,
27 807,
27 807,
27 807,
27 807,
27 807,

16. Stemmingen over: (moties Patiënten/consumentenbeleid)
– de motie-Spoelman/Weekers over een medische ombudsman
– de motie-Weekers c.s. over een no-fault-systeem
– de motie-Rouvoet c.s. over concrete, toetsbare beleidsdoelstellingen
– de motie-Van der Vlies c.s. over integrale beleidsvoering
– de motie-Van der Vlies c.s. over het patiënten- en cliëntenperspectief
– de motie-Hermann/Van Vliet over de klachtencommissies

27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,

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

11
13
15
16
17
18
19
21
22
29

27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,

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

31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
49

27 455, nr. 50
27 455,
27 455,
27 455,
27 455,

nr.
nr.
nr.
nr.

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

51
52
53
54

4
8
10
11
12
13

Stemmingen
27 602

17. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Ambtenarenwet in verband met integriteit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
gewijzigd amendement Duijkers (9,I)
onderdeel A
amendement Scheltema-de Nie (8,I)
onderdeel B
onderdeel C
gewijzigd amendement Duijkers (9,II) (toevoegen nieuw onderdeel D)
artikel I
artikel II, onderdelen A en B
amendement Scheltema-de Nie (8,II)
onderdeel C
artikel II
gewijzigd amendement Duijkers (9,III) (invoegen nieuw artikel IIA)
amendement Scheltema-de Nie (8,III)
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–
–
–
–

27 602, nr. 11

28 244, nr. 2

artikel III
artikel IV
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemming over: (motie Ambtenarenwet)
– de motie-Scheltema-de Nie c.s. over het zich wenden tot een
onafhankelijke externe instantie
19. Brief van het Presidium ten geleide van de raming van de kosten van de
parlementaire enquête bouwnijverheid
20. Verslag van een algemeen overleg over de evaluatie van de
Accountantswet
met maximum spreektijden van 2 minuten
21. Verslag van een algemeen overleg over het postvestigingenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten

26 219

22. Regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van
delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten
(Mijnbouwwet)
23. Verslag van een algemeen overleg over de HSL-Zuid
met maximum spreektijden van 2 minuten

27 482

27 216

24. Gezamenlijke behandeling van:
Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en
het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen
(Spoorwegwet)
Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van
een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet
personenvervoer per trein)

28 043, nrs. 49 t/m 60

25. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

27 906

26. Wijziging van artikel 53d van de Politiewet 1993 houdende regels met
betrekking tot de instandhouding door het Rijk van informatie- en
communicatievoorzieningen ten behoeve van de politie en de doorberekening
van kosten voor het gebruik en beheer daarvan (informatievoorziening politie)

28 246

27. Aanpassing van het bij koninklijke boodschap van 30 augustus 2001
ingediende voorstel van wet tot wijziging van belastingwetten in verband met
dividendstripping en het verlenen van optierechten aan werknemers (27 896)
in verband met samenloop met inmiddels tot stand gekomen wetgeving

27 798

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

27 900

29. 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

27 745

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

28 218

31. Regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke
beperkingen ten aanzien van onroerende zaken (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)
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24 797

32. 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)

27 744

33. 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

34. Wijziging van de Wet collectieve preventie volksgezondheid

28 215

35. 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

36. 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

37. 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

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

27 074

39. 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)

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

23 959

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

27 661

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

27 653

43. 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

44. 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

28 017

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 2001–2002, agenda

A–7

28 064

46. 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)

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
3. Verslag van een algemeen overleg over de positionering van algemene
ziekenhuizen
met maximum spreektijden van 2 minuten

27 844

4. Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan
worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en
kwaliteit lichaamsmateriaal)

28 135

5. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere
wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de
bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs
en een regionaal zorgbudget

28 186

6. Wijziging van de Wet tot 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

27 659

7. Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet exploitatie zorginstellingen)

28 119

8. Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

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)

28 074

4. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven
Schiphol
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27 917

5. Wijziging van de wet van 4 juli 1996 (Stb. 403) ten behoeve van verlenging
van de gewenningsregeling, alsmede wijziging van de wet van 2 april 1998
(Stb. 228) ten behoeve van vaststelling van een nieuwe vijfjarige periode voor
de programma’s van eisen basisonderwijs

28 085

6. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Leerplichtwet 1969 in verband met onder meer de wijziging van
enkele leeftijdsgrenzen

28 012

7. Samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren en toevoeging van de
kern Nieuwstadt aan Sittard-Geleen

Dinsdag 16 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 17 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 18 april

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

27 744

3. 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)

28 057

4. Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen

27 922

Vervanging van paragraaf 17 van de Waterstaatswet 1900 door algemene
regels inzake voorbereiding op en optreden bij gevaar voor waterstaatswerken
(Modernisering waterstaatswetgeving betreffende gevaar voor waterstaatswerken)

27 560

5. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de aanpassing van de
bevoegdheden op regionaal niveau, alsmede van de bevoegdheden van de
Raad voor het Korps landelijke politiediensten

28 095
27 008

Wetgevings- en notaoverleg

6. de gezamenlijke behandeling van:
– Regels voor het bestuur in stedelijke regio’s (Wet bestuur in stedelijke
regio’s)
– Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de
afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke
regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende
wijzigingen
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 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)
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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)
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 van 8 april van 18.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het wetsvoorstel
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (nadere regels voor
netbeheerders en voor privatisering en enkele voorzieningen ingeval van
wanbeheer van een net) (28 190)
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.

Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Justitie:
Uitvoering van de verordening (EG) Nr. 44/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken (PbEG L 12) (Uitvoeringswet EG-executieverordening) (28 263);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Wijziging van de Wet op de accijns, van de Wet belastingen op
milieugrondslag en van de Wet inkomstenbelasting 2001 (28 256);
– Goedkeuring van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België tot het
vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van
belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met
Protocol I en II en briefwisseling (Trb. 2001, 136) (28 259).
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