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Vergaderjaar 2002–2003
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27 september 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 1 oktober

Om 14.00 uur

Woensdag 2 oktober

Om 13.00 uur

Donderdag 3 oktober

Om 10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 072

3. Stemmingen in verband met
Wijziging van de regeling van het DNA-onderzoek in strafzaken in verband
met het vaststellen van uiterlijk waarneembare persoonskenmerken uit
celmateriaal
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG1013
ISSN 0921 - 7371

artikel I, onderdeel A
onderdeel B, artikel 151d, eerste lid
amendement Kant (7,IA)
tweede lid
amendement Kant (7,IB) (derde lid vervalt)
derde lid
vierde lid
amendement Kant (7,IC)
vijfde lid
artikel 151b
onderdeel B
onderdeel C, artikel 195f, eerste lid
amendement Kant (7,IIA)
tweede lid
amendement Kant (7,IIB) (derde lid vervalt)
derde lid
vierde lid
amendement Kant (7,IIC)
vijfde lid
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–
–
–
–
–
–

artikel 195f
onderdeel C
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
28 072, nr. 10

4. Stemming over: (motie wetsvoorsel DNA-onderzoek)
– de motie-Halsema/Albayrak over DNA-onderzoek naar het ras

Stemmingen
27 672

5. Stemmingen in verband met
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
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
28 248, nr. 21

6. Stemming over: (motie VAO Hoger onderwijs)
– de motie-Lambrechts/Tichelaar over uitstel van tussentijdse aanpassingen
in de voorschriften voor bekostiging

Stemming
28 617, nr. 1

7. Stemming over: (motie interpellatie geneesmiddelenreclame)
– de motie-Kant over de kerntaken van de inspectie

Stemmingen
28 618, nr. 1

8. Stemmingen over: (moties interpellatie VN-instrumenten t.a.v. Israël en Irak
– de motie-Rosenmöller over naleving van Veiligheidsraadresoluties door
Israël
– de motie-Rosenmöller over doorvoer van strategische goederen
– de motie-Koenders over het uitoefenen van druk op Israël en de Palestijnse
Autoriteit

28 618, nr. 2
28 618, nr. 4

Stemmingen
28 401

9. Stemmingen in verband met
Aanpassing van de Tabakswet aan richtlijn nr. 2001/37/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juni 2001 betreffende de
onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van
tabaksproducten (PbEG L 194)
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 259

10. Stemmingen in verband met
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)
– artikel 1
– amendement Hofstra c.s. (12) (invoegen nieuw artikel)
– gewijzigd amendement De Nerée tot Babberich c.s. (14) (invoegen nieuw
artikel)
– artikel 2
– beweegreden
– wetsvoorstel
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24 587, nr. 82

11. Brief van de Minister van Justitie inzake heenzendingen
met maximum spreektijden van 5 minuten

27 775

12. Bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten (Wet toezicht collectieve
beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

28 384

13. Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van
de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur
(Wet dualisering provinciebestuur) (Voortzetting)

28 604

14. Staat van de Unie
Met maximum spreektijden voor:
CDA, LPF, VVD en PvdA
10 minuten
GroenLinks, SP en D66
7 minuten
Overige fracties, alsmede de Europarlementariërs 5 minuten

28 179

15. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
aanpassing van de structuurregeling

27 918

16. Goedkeuring van de op 25 juni 2001 te Luxemburg totstandgekomen
Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds,
en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met protocollen en bijlagen
(Trb. 2001, 118)

25 035

17. Wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering en de
Invorderingswet 1990 in verband met de invoering van de opdrachtgeversaansprakelijkheid en de kopersaansprakelijkheid in de confectiesector en
invoering van een vrijwaringsregeling in de ketenaansprakelijkheid

28 174

18. Wijziging van de Overgangswet elektriciteitsproductiesector in verband
met de financiering van de tegemoetkoming aan de elektriciteitsproductiesector uit de algemene middelen en van de Elektriciteitswet 1998 en de
Gaswet omwille van de correctie van enkele tariefbepalingen

28 358

19. Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (verbetering van de
handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen)

28 167

20. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding

28 221

21. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of
gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap)

28 170

22. Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

25 732

23. Invoering van de mogelijkheid tot het treffen van bijzondere maatregelen
door de ondernemingskamer over zeggenschap in de naamloze vennootschap
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Dinsdag 8 oktober

Van 14.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 9 oktober

Van 10.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 10 oktober

Van 10.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

28 600-IXB
28 600-IXA
28 600-G

3. De gezamenlijke behandeling van:
Algemene financiële beschouwingen
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2003
– Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2003
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor
het jaar 2003

28 600-I

4. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het
jaar 2003

28 600-II

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Hoge Colleges van Staat,
Kabinet der Koningin, Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse
Antillen en van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) voor het jaar
2003

28 600-III

6. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken
(III) voor het jaar 2003

Dinsdag 15 oktober

Van 14.00 uur tot uiterlijk 23.00 uur

Woensdag 16 oktober

Van 10.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur

Donderdag 17 oktober

Van 10.15 uur tot uiterlijk 23.00 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

28 600-VII
28 600-B
28 600-C

28 600-XIII
28 600-D

3. De gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2003
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2003
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2003
4. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2003
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2003
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28 121 (R 1707)

5. Wijziging van de rijkswet van 20 december 1989, houdende regeling van
pensioenen en uitkeringen aan Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en
van Aruba (Stb. 1990, 15)

27 797 (R 1686)

6. Regeling van cassatie in Antilliaanse en Arubaanse uitleveringszaken

Woensdag 23 oktober

Om 11.00 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Debat over de uitbreiding van de Europese Unie
met maximum spreektijden voor:
CDA, LPF, VVD en PvdA
Overige fracties

15 minuten
10 minuten

Einde vergadering: eventuele stemmingen
Spreektijden begrotingsbehandeling
CDA
LPF
VVD
PvdA
GroenLinks
SP
D66
ChristenUnie
SGP
LN

370
290
280
270
190
180
140
105
95
95

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

Recesperiodes

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

Wetgevings- en notaoverleg

Maandag 14 oktober van 10.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Begrotingsdeel Natuur 2003
Maandag 28 oktober van 10.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
– Begrotingsdeel Visserij 2003
Maandag 4 november van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie, gezamenlijk:
– Begrotingsdelen: Openbare orde + Veiligheid en Politie
Maandag 25 november van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Meerjarenplan Infrastructuur en Transport/Infrafonds (28 600-A)
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Maandag 25 november van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Begrotingsdeel Cultuur 2003
Maandag 25 november van 16.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
– Begrotingsdeel Media 2003
Besluit Presidium

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum (26 515);
b. de vaste commissie voor Financiën:
– Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel I)
(28 607);
– Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II –
overig fiscaal pakket) (28 608).
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