Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2001–2002

Agenda

19 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

Dinsdag 23 april

Van 14.00 tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 24 april

Van 10.15 tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 25 april

Van 10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Herstemming
23 432, nr. 49

3. Herstemming over: (motie VAO Midden-Oosten)
– de gewijzigde motie-Hoekema/Koenders over maatregelen zolang niet
wordt voldaan aan bepaalde VN-resoluties

Stemmingen
27 482

4. 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)
De Voorzitter: mevrouw Halsema trekt amendement nr. 25 in; de heer Hofstra
trekt amendement nr. 62 in.
–
–
–
–

subamendement Van Walsem (42)
amendement Van den Berg c.s. (30)
artikelen 1 t/m 4
tweede nader gewijzigd amendement Hofstra (66)
Indien 30 en 66 verworpen:
– amendement Dijsselbloem/Eurlings (33)

N.B. Indien 30 en 66 beide worden aangenomen wordt in het in 30
opgenomen artikel 73, tweede lid, onderdeel a, «en het beheer» vervangen
door:, het beheer en het onderhoud.
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– amendement Poppe (23 Herdruk)
– amendement Stellingwerf (19) (toevoegen tweede lid)
N.B. Indien zowel 66 als 23 en/of 19 wordt aangenomen worden 23 en/of 19
verwerkt in 66,I
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

artikel 5
gewijzigd amendement Dijsselbloem/Eurlings (43,I)
amendement Halsema (26)
amendement Halsema (28)
artikel 6
artikelen 7 t/m 15
Indien 30 verworpen:
– amendement Eurlings/Dijselbloem (31,I)
– amendement Stellingwerf c.s. (67)
– amendement Stellingwerf/Van den Berg (56 herdruk)
– gewijzigd amendement Hofstra (46)
artikel 16
Indien 30 verworpen:
– gewijzigd amendement Dijsselbloem/Eurlings (43,II)
– amendement Eurlings/Dijselbloem (31,II)
eerste lid
tweede lid
Indien 30 verworpen:
– amendement Eurlings/Dijsselbloem (32,I)
derde lid
Indien 30 verworpen:
– amendement Eurlings/Dijsselbloem (32,II) (vierde lid vervalt)
vierde lid
Indien 30 verworpen:
– amendement Hofstra (39) (toevoegen vijfde lid)
artikel 16a
Indien 30 verworpen:
– amendement Eurlings/Dijsselbloem (32,III)
artikel 16b
artikelen 17 t/m 23
gewijzigd amendement Halsema/Dijsselbloem (64)
artikel 24
amendement Poppe (40) (invoegen artikel 24a)
amendement Poppe (41)
artikel 25
artikelen 26 t/m 46
amendement Stellingwerf (20)
artikel 47
artikelen 48 t/m 55
amendement Van den Berg (17)
artikel 56
Indien 30 verworpen:
– gewijzigd amendement Halsema (60,I)
artikel 57
artikel 58
amendement Stellingwerf (21)
artikel 59

N.B. de artikelen 60 t/m 65 zijn vervallen
Indien 30 verworpen:
– gewijzigd amendement Halsema (60,II)
– gewijzigd amendement Halsema (63)
– artikel 66
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Indien 30 verworpen:
– gewijzigd amendement Halsema (60,III)
– artikel 66a
N.B. artikel 67 is vervallen
– artikelen 68 t/m 91a
Indien 30 verworpen:
– gewijzigd amendement Dijsselbloem (44,I)
– gewijzigd amendement Dijsselbloem (44,II)
– gewijzigd amendement Dijsselbloem (44,III)
– artikel 91b
– artikelen 91c t/m 155
– amendement Stellingwerf/Hofstra (68)
– artikel 156
N.B. de artikelen 157 en 158 zijn vervallen
– artikelen 159 t/m 162
– beweegreden
Stemmingen
27 216

5. 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)
* Voorzitter: Ik deel mee dat mevrouw Halsema haar amendement, stuk
nr. 20, intrekt.
– artikel I, onderdelen A t/m D
– amendement Hofstra (28) (invoegen nieuw onderdeel Da)
– onderdeel E
– amendement Eurlings (29)
– onderdeel F
– amendement Eurlings (30)
*– gewijzigd amendement Halsema (37)
– onderdeel G
– (onderdeel H vervallen)
– onderdelen I en Ia
– amendement Eurlings/Dijsselbloem (22) (invoegen nieuw onderdeel Ib)
– onderdelen J en K
– amendement Dijsselbloem/Eurlings (23)
– onderdeel L
– gewijzigd amendement Eurlings/Dijsselbloem (25)
– amendement Poppe (15 herdruk)
– amendement Eurlings (27)
– onderdeel M
– amendement Halsema (18)
– onderdeel N
– onderdelen O t/m Pa
– gewijzigd amendement Poppe (32)
– amendement Hofstra c.s. (33)
– gewijzigd amendement Stellingwerf/Van den Berg (36) (invoegen nieuw
artikel 43d)
– onderdeel Pb
– onderdeel Q t/m Qe
– amendement Halsema (19)
– onderdeel R
– onderdelen S t/m X
– gewijzigd amendement Dijsselbloem/Eurlings (31)
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*– gewijzigd amendement Hofstra (40)
– onderdeel Y
– onderdelen Z t/m GG
– onderdelen II t/m JJ
– artikel I
– (artikel II vervallen)
– artikelen III t/m VIII
– amendement Dijsselbloem (21)
– beweegreden

27 482, 27 216, nr. 47
27 482, 27 216, nr. 48
27 482, 27 216, nr. 49
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,
24 691,
24 691,
24 691,
24 691,
24 691,

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

35
36
44
39
40
41

24 691, nr. 42
24 691, nr. 43
Stemmingen
28 223

6. 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
– 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
7. 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
8. Stemmingen in verband met
Regeling van het lidmaatschap koninklijk huis alsmede daaraan verbonden
titels (Wet lidmaatschap koninklijk huis)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 1, aanhef
amendement Hillen (7,I)
onderdeel a
amendement Hillen (7,II) (onderdeel b vervalt)
onderdeel b
onderdeel c
artikel 1
artikel 2
amendement Scheltema-de Nie (9)
amendement Hillen (7,III) (artikel 3 vervalt)
artikel 3
amendement Hillen (7,IV) (artikel 4 vervalt)
artikel 4
artikelen 5 t/m 7
amendement Hillen (7,V)
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–
–
–
–
Stemmingen
26 568 (R 1638)

artikel 8
artikelen 9 t/m 15
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Rijksoctrooiwet, de Rijksoctrooiwet 1995 en de Zaaizaad- en
Plantgoedwet ten behoeve van de rechtsbescherming van biotechnologische
uitvindingen
De Voorzitter: mevrouw Witteveen-Hevinga trekt amendement nr. 17 in
– artikel I, aanhef
– onderdeel A
– onderdeel B, aanhef
– artikelen 3 en 4
– amendement Poppe (23,I)
– artikel 5, eerste lid
– amendement Stellingwerf (14,I)
– amendement Witteveen-Hevinga c.s. (11,I)
– gewijzigd amendement Stellingwerf (37,I)
– amendement Stellingwerf/M.B. Vos (18,I)
– amendement Stellingwerf/M.B. Vos (19,I)
– tweede lid
– derde lid
– amendement Van der Hoeven/Witteveen-Hevinga (12,I) (toevoegen vierde
lid)
– artikel 5
– onderdeel B
– gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (38,I)
– onderdeel C
– onderdelen D t/m L
– artikel I
– artikel II, aanhef
– onderdelen A en B
– onderdeel C, aanhef
– amendement Poppe (23,II)
– artikel 3, eerste lid
– amendement Stellingwerf (14,II)
– amendement Witteveen-Hevinga c.s. (11,II)
– gewijzigd amendement Stellingwerf (37,II)
– amendement Stellingwerf/M.B. Vos (18,II)
– amendement Stellingwerf/M.B. Vos (19,II)
– tweede lid
– derde lid
– amendement Van der Hoeven/Witteveen-Hevinga (12,II) (toevoegen vierde
lid)
– artikel 3
– onderdeel C
– gewijzigd amendement Witteveen-Hevinga c.s. (38,II)
– onderdeel D
– onderdelen E t/m N
– artikel II
– artikelen III en IV
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
26 568 (R 1638), nr. 25
26 568 (R 1638), nr. 33
26 568 (R 1638), nr. 34
26 568 (R 1638), nr. 35
26 568 (R 1638), nr. 36
Stemmingen
27 661

10. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Rijksoctrooiwet)
– de motie-Stellingwerf over het gevolg van een verzoek tot nietigverklaring
– 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
11. Stemmingen in verband met
Uitvoering van de richtlijn 1999/70/EG inzake arbeidsovereenkomsten voor
bepaalde tijd
– artikel I, aanhef
*– gewijzigd subamendement Santi (15)
– amendement Weekers c.s. (12,I)
– onderdeel A
– amendement Weekers c.s. (12,II)
– onderdeel B
– artikel I
– amendement Weekers c.s. (12,III)
– artikel II
– amendement Santi (7)
– artikel III
– artikel IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
19 637, nr. 657

19 637, nr. 662

12. Stemmingen over: (moties VAO’s Asielbeleid)
– de motie-Halsema/Hoekema over een specifieke regeling voor een
verblijfsvergunning
– de motie-Halsema over minderjarige kinderen en hun ouders
– de motie-De Wit over asielzoekers die langer dan 3 jaar in de opvang
verbleven
– de motie-Albayrak c.s. over de opvang van Dublin-claimanten
– de motie-Albayrak c.s. over het verzet tegen het opvangen van
Dublin-claimanten
– de motie-Wijn over intensivering van de controles aan de grens

Stemmingen
17 050, nr. 230
17 050, nr. 231
17 050, nr. 232

13. Stemmingen over: (moties VAO evaluatie wet BEU)
– de motie-Harrewijn/Stroeken over het rteffen van een tijdelijke regeling
– de motie-De Wit over de terugkeer van getroffen mensen naar Nederland
– de motie-Santi/Stroeken over diverse knelpunten

Stemming
27 926, nr. 8

14. Stemming over: (motie VAO huurbeleid)
– de motie-Van Gent/Van ’t Riet over een prikkel tot goed onderhoud

Stemming
28 000-VII, nr. 55

15. Stemming over: (motie VAO Kiezen op afstand)
– de motie-Te Veldhuis/Rehwinkel over het ontwikkelen van KOA-methodes
voor de verkiezingen voor provinciale staten in 2003

Stemmingen
26 488, nr. 10

16. Stemmingen over: (moties vervanging F-16)
– de motie-Van ’t Riet/Hoekema over afzien van deelname aan de SDD-fase
op level 2
– de motie Harrewijn/Van Bommel over afzien van deelname aan de
SDD-fase

19 637, nr. 658
19 637, nr. 659
19 637, nr. 660
19 637, nr. 661

26 488, nr. 11
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Stemmingen
27 849

17. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de Wet inzake het beheer van de financiën van het Rijk
(Comptabiliteitswet 2001)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
28 035

artikelen 1 t/m 4
amendement Van Walsem (12)
artikel 5
artikelen 6 t/m 13
amendement Duijkers c.s. (15)
artikel 14
artikelen 15 t/m57
amendement Van Walsem/De Haan (17)
artikel 58
artikelen 59 t/m 111
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Comptabiliteitswet houdende bepalingen inzake het beheer
van liquide middelen van rechtspersonen die collectieve middelen beheren,
inzake de financiering van die rechtspersonen en inzake de beheersing van
het EMU-saldo voor zover dit saldo door het financieel beheer van deze
rechtspersonen wordt beïnvloed (Eerste wijziging van de Comptabiliteitswet
2001)
– artikel I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
27 849 en 28 035, nr. 14

19. Stemming over: (motie wetsvoorstellen comptabiliteitswet)
– de motie-Van Walsem c.s. over een normenkader voor niet financiële
informatie

Stemming
24 170, nr. 68

20. Stemming over (motie VAO gehandicaptenbeleid)
De motie Pastoors c.s. over een wetsvoorstel toegankelijkheid en
bereikbaarheid

27 455

21. PKB Nationaal Verkeers- en Vervoersplan

28 285

22. Ontwerp van een profielschets Voorzitter
23. Verslag van een algemeen overleg over riooloverstorten

27 922

24. 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)
25. Verslag van een algemeen overleg over «de ondernemende
samenleving»

28 056

26. Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet
Inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing
hypotheekschuld
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28 295

27. Voorjaarsnota
Met maximum spreektijden voor:
PvdA, VVD en CDA
D66 en GroenLinks
Overige

10 minuten
7 minuten
5 minuten

28. Suppletore begrotingen n.a.v. de Voorjaarsnota
28 296

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de hoge
colleges van staat, het kabinet der Koningin, kabinet van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) voor
het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 297

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 298

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van
Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

28 299

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 300

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)

28 301

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 302

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)

28 303

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI)
voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 304

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2002 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 305

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2002 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 306

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 309

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
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28 310

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
gemeentefonds voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

28 311

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
provinciefonds voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

28 312

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 315

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 319

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

28 320

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2002 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)

28 321

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2002
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

28 251

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

28 284

30. Wijziging van de Wet op bijzondere medische verrichtingen betreffende
invoering van een verbod op xenotransplantatie

28 195

31. Wijziging van artikel 19 van de Huurprijzenwet woonruimte (wijziging
motiveringsgrens huurverhogingsvoorstellen)

27 845

32. Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet en de Waterschapswet in
verband met enige technische aanpassingen

28 057

33. Gemeentelijke herindeling in Zeeuws-Vlaanderen

28 218

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

28 064

35. 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)

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
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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)

27 653

40. 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

41. 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

27 844

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

28 171

43. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met Europeesrechtelijke verplichtingen

Recesperiodes

Verkiezingsreces 2002: vrijdag 26 april t/m dinsdag 21 mei 2002
Zomerreces 2002: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2002
Herfstreces 2002: vrijdag 18 oktober t/m maandag 28 oktober 2002
Kerstreces 2002–2003: vrijdag 20 december 2002 t/m maandag 20 januari
2003
Krokusreces 2003: vrijdag 21 februari t/m dinsdag 11 maart 2003
Meireces 2003: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2003
Zomerreces 2003: vrijdag 27 juni t/m maandag 25 augustus 2003
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