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Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

9 april 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

Woensdag 10 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 11 april

Van 10.15 uur

A

Aan de orde is:
28 012

1. Samenvoeging van de gemeenten Echt en Susteren en toevoeging van de
kern Nieuwstadt aan Sittard-Geleen
2. Verslag van een algemeen overleg over UMTS

28 119

3. Wijziging van de Wet Fonds economische structuurversterking

28 275

4. Goedkeuring van de opzegging van het op 14 februari 1972 te Rabat
ondertekende Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, en het op 3 november
1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord betreffende de wijze van
toepassing van het Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko, met overgangsvoorziening (Wet sociale zekerheidsrelatie Marokko)

28 159

5. Regels betreffende openbaarmaking van gegevens per werkgever met
betrekking tot verkrijging van rechten op WAO-uitkeringen door werknemers
(Wet instroomcijfers WAO)

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

27 917

7. 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

28 251

8. Wijziging van de Sanctiewet 1977 met het oog op de implementatie van
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internationale verplichtingen gericht op de bestrijding van terrorisme en
uitbreiding van het toezicht op de naleving van financiële sanctiemaatregelen
28 223

9. Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden
titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis)

26 488

10. Vervanging F-16 (afrondend debat)
Donderdag 11 april bij de aanvang van de middagvergadering

Stemmingen
27 874

1. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Opiumwet

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

Stemmingen
26 568 (R 1638)

3. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en
Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische
uitvindingen

Stemmingen
26 568 (R 1638), nr. 33

4. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Rijksoctrooiwet)
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over niet octrooieren van een deel van
het menselijk lichaam
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over ratificering van het Verdrag voor
plantaardig genetisch materiaal voor voedsel en landbouw
– de motie-De Haan c.s. over een weeffout in de Europese richtlijn
– de motie-Poppe over niet octrooieren van levend materiaal

26 568 (R 1638), nr. 34
26 568 (R 1638), nr. 35
26 568 (R 1638), nr. 36
Stemmingen
27 661

5. Stemmingen in verband met
Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd

Stemmingen
27 482

6. Stemmingen in verband met
Nieuwe algemene regels over de aanleg, het beheer, de toegankelijkheid en
het gebruik van spoorwegen alsmede over het verkeer over spoorwegen
(Spoorwegwet)

Stemmingen
27 216

7. Stemmingen in verband met
Aanvulling van de Wet personenvervoer 2000, strekkende tot invoering van
een concessiestelsel voor het personenvervoer per trein (Concessiewet
personenvervoer per trein)

27 482, 27 216, nr. 47
27 482, 27 216, nr. 48
27 482, 27 216, nr. 49

8. Stemmingen over: (moties spoorwegwet + concessiewet)
– de motie-Dijsselbloem c.s. over het vastgoedbezit van de NS
– de motie-Dijsselbloem/Halsema over de rijksambtenarenin de raad van
commissarissen
– de motie-Poppe over een universele chipkaart
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27 482, 27 216, nr. 51
27 482, 27 216, nr. 52
27 482, 27 216, nr. 53
27 482, 27 216, nr. 54
27 482, 27 216, nr. 55
27 482, 27 216, nr. 57
27 482, 27 216, nr. 58

Stemmingen
24 691, nr. 35
24 691, nr. 36
24 691, nr. 44
24 691, nr. 39
24 691, nr. 40
24 691, nr. 41
24 691, nr. 42
24 691, nr. 43

– de motie-Eurlings over verbetering van de prestaties door een systeem van
benchmarking
– de motie-Eurlings/Dijsselbloem over vertegenwoordiging van de
reizigersorganisaties in de raad van commissarissen
– de motie-Eurlings over de grens tussen aanleg en beheer
– de motie-Eurlings/Dijsselbloem over prestatiebeloning voor het
management
– de motie-Hofstra c.s. over railaansluitingen van bedrijfssporen
– de motie-Stellingwerf/Van den Berg over voormalige en buiten gebruik
gestelde spoorlijnen
– de motie-Stellingwerf c.s. over koppeling van NS-tarieven aan die van
regionale vervoerders
9. Stemmingen over: (moties nota-overleg PKB Mainportontwikkeling
Rotterdam)
– de motie-Feenstra c.s. over de rol van het Rijk
– de motie-Klein Molekamp c.s. over alternatieven van Albrandswaard
– de gewijzigde motie-Buijs c.s. over een schaderegeling voor de
visserijsector
– de motie-Ravestein c.s. over ontsluiting voor de binnenvaart
– de motie-Van der Steenhoven/Van Bommel over 750 ha extra natuur
– de motie-Van der Steenhoven over gevolgen voor de Noordzeekust en de
Waddenzee
– de motie-Van Bommel/Van der Steenhoven over samenwerking tussen
Antwerpen en Rotterdam
– de motie-Klein Molekamp c.s. over de omvang van het zeereservaat

27 744

10. 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

11. Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen

27 922

12. 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

13. 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

14. 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

28 064

15. 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)

28 074

16. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven
Schiphol

27 659

17. Herziening van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod van
zorginstellingen (Wet exploitatie zorginstellingen)
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28 218

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

27 809

19. 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

20. 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

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

27 074

22. 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)

23 959

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

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

28 017

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

27 844

27. Regels inzake de veiligheid en kwaliteit van lichaamsmateriaal dat kan
worden gebruikt bij een geneeskundige behandeling (Wet veiligheid en
kwaliteit lichaamsmateriaal)
28. Verslag van een algemeen overleg over riooloverstorten
29. Verslag van een algemeen overleg over orgaandonatie
30. Verslag van een algemeen overleg over «de ondernemende
samenleving»
31. Debat over de brief van de Minister-President, minister van Algemene
Zaken over »de feiten en cijfers van het Kabinetsbeleid»

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 15 april van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de vijfde nota ruimtelijke ordening (Voortzetting)
Maandag 15 april van 11.15 – 17.00 uur
Van de commissie voor de Rijksuitgaven over:
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– 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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