Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2002–2003

Agenda

29 november 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 3 december

14.00 uur

Woensdag 4 december

10.15 uur

Donderdag 5 december

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 385, nr. 4
28 385, nr. 5
28 385, nr. 6
28 385,
28 385,
28 385,
28 385,

nr.
nr.
nr.
nr.

7
8
9
10

28 385, nr. 11

Stemmingen
28 600-XVI, nr. 32
28 600-XVI, nr. 33
28 600-XVI, nr. 34
28 600-XVI, nr. 35
28 600-XVI, nr. 36
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3. Stemmingen over: (moties VAO Meststoffenwet)
– de motie-Koopmans c.s. over een actieprogramma voor vastgestelde
intrekgebieden
– de motie-Koopmans c.s. over verlaging van het excretieforfait
– de motie-Koopmans c.s. over een monitoringsprogramma voor de kwaliteit
van het oppervlaktewater
– de motie-Van den Brand/Tichelaar over het naleven van de nitraatrichtlijn
– de motie-Van den Brand c.s. over fosforverzadigde gronden
– de motie-Van den Brink c.s. over de Minas-aangifte
– de motie-Van den Brink c.s. over het in Minas opnemen van de
mineralenvoorraden
– de motie-Van der Vlies c.s. over het terugbrengen van het percentage
mestafzetovereenkomsten
4. Stemmingen over: (moties VAO Sport)
– de motie-Verbeet c.s. over vrijwilligerswerk door jongeren
– de motie-Verbeet/Rijpstra over het behalen van een scheidsrechtersdiploma
door leerlingen van het voortgezet onderwijs
– de motie-Verbeet c.s. over de specifieke uitkering voor het bevorderen van
zwemmen
– de motie-Rijpstra/Verbeet over de verstrekking van sporthulpmiddelen
– de motie-Rijpstra/Atsma over taken en verantwoordelijkheden van de
sportkoepels
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28 600-XVI, nr. 37
28 600-XVI, nr. 38

– de motie-Atsma c.s. over fiscale belemmeringen voor sportbeoefening
– de motie-Atsma c.s. over genetische doping

Stemmingen
28 474, nr. 3
28 474, nr. 4

5. Stemmingen over: (moties VAO verzelfstandiging RVV)
– de motie-Ormel c.s. over de vaststelling van de tarieven
– de motie-Ormel c.s. over paraatheid voor dierziekte-uitbraak

Stemming
28 600-VI, nr. 72

6. Stemming over: (motie VAO belastingrechtspraak)
de motie-Van Oven c.s. over het met spoed indienen van het wetsvoorstel

Stemmingen
27 223, nr. 27
27 223, nr. 29

7. Stemmingen over: (moties VAO herintreders)
– de motie-Bussemaker c.s. over vrouwenvakscholen
– de motie-Tonkens c.s. over gesubsidieerde kinderopvang voor oudkomers
bij inburgeringstrajecten

Stemmingen
26 686, nr. 2
26 686, nr. 3

8. Stemmingen over: (moties interpellatie dossier Ovaa/Spijkers)
– de motie-Van Velzen c.s. over uitvoering van het bindende KPMG-advies
– de motie-Lambrechts/Van Velzen over de Ap 23 mijn

Stemmingen
28 600-XI

9. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,

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

14
15
16
17
18
19
20

28 600-XI, nr. 21
28 600-XI, nr. 22
28 600-XI, nr. 23

artikelen 1 t/m 4
artikel 01
amendement Spies (48,I)
artikel 02
amendement Giskes/Lambrechts (6)
amendement Spies (48,II)
artikel 03
artikelen 04 en 05
amendement Giskes/Van der Ham (7)
artikel 06
amendement Spies (48,III)
amendement Spies (48,IV)
artikel 07
artikelen 08 en 09
amendement Tichelaar/Crone (28)
artikel 10
artikelen 11 t/m 16
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen over: (moties begroting VROM en notaoverleg Landelijk
afval beheerplan)
– de motie-Koopmans c.s. over exportbeschikkingen
– de motie-Koopmans c.s. over de ARN
– de motie-Van den Brink c.s. over zouthoudende reststromen
– de motie-Van den Brink c.s. over vergunningen voor onbepaalde termijn
– de motie-Klein Molekamp c.s. over een gelijk speelveld in Europa
– de motie-Klein Molekamp c.s. over energiewinning uit afval
– de motie-Klein Molekamp c.s. over richtlijnen ontleend aan «De verwerking
verantwoord»
– de motie-Klein Molekamp c.s. over een uniforme toetsing aan de
minimumstandaard op een gelijk moment
– de motie-Klein Molekamp c.s. over de minimumstandaard voor ernstig
verontreinigde grond
– de motie-Van Heteren over indicatoren voor met name preventie en
hergebruik-bevordering
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28 600-XI, nr. 24
28 600-XI, nr. 25
28 600-XI, nr. 26
28 600-XI, nr. 29
28 600-XI, nr. 30
28 600-XI, nr. 31
28 600-XI, nr. 32
28 600-XI, nr. 33
28 600-XI, nr. 34
28 600-XI, nr. 35
28 600-XI, nr. 36
28 600-XI, nr. 37
28 600-XI, nr. 38
28 600-XI, nr. 39
28 600-XI, nr. 40
28 600-XI, nr. 41
28 600-XI, nr. 42
28 600-XI, nr. 43
28 600-XI, nr. 44
28 600-XI, nr. 49
28 600-XI, nr. 50
28 600-XI, nr. 51
28 600-XI, nr. 52
28 600-XI, nr. 53
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,
28 600-XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

54
55
56
57
58

28 600-XI, nr. 59
28 600-XI, nr. 60
28 600-XI, nr. 61
28 600-XI, nr. 62
28 600-XI, nr. 63
28 600-XI, nr. 64
28 600-XI, nr. 65
28 600-XI, nr. 66

– de motie-Van Velzen over export van afval
– de motie-Van Velzen/Van Heteren over de emissie-eisen van het Besluit
verbranden afvalstoffen
– de motie-Koopmans/Klein Molekamp over op elkaar afstemmen van
regelgeving
– de motie-Duivesteijn c.s. over goedkope huurwoningen in VINEX-wijken
voor lagere inkomens en allochtonen
– de motie-Duivesteijn c.s. over de kwaliteit van woningen op VINEX-locaties
– de motie-Duivesteijn c.s. over de bouw van betaalbare huur- en
koopwoningen
– de motie-Duivesteijn c.s. over zekerheid voor huursubsidieaanvragers
– de motie-Van Bochhove/Van Gent over huursubsidie voor studenten en
jongeren
– de motie-Van Gent c.s. over het initiatiefrecht voor huurders
– de motie-Van Gent c.s. over recht op een onkostenvergoeding bij
gedwongen verhuizing
– de motie-Van Gent over investeringen in de woonomgeving door
bewonersorganisaties
– de motie-Van Gent/Duivesteijn over het normhuurstelsel
– de motie-Van Gent c.s. over matching van taken en middelen van
corporaties
– de motie-De Ruiter c.s. over richtlijnen voor woningdifferentiatie in
ruimtelijke plannen
– de motie-De Ruiter/Van As over betere geografische spreiding van
autochtonen en allochtonen
– de motie-Van der Ham c.s. over bezuinigingen op voorgenomen
groenvoorzieningen
– de motie-Van der Ham c.s. over de afschaffing van fiscale vrijstellingen
voor corporaties
– de motie-Van der Ham/Duivesteijn over een noodplan voor
studentenhuisvesting
– de motie-Van Dijke c.s. over burenlawaai
– de motie-Van Gent c.s. over het niet voeren van een overgangsbeleid op
basis van de Stellingnamebrief
– de motie-Van Gent/Van der Ham over de legalisering van permanente
bewoning van recreatiewoningen
– de motie-Vergeer-Mudde/Van derHam over het per gemeente vastleggen
van het plafond voor woningaantallen
– de motie-Vergeer-Mudde over de opvang van de eigen bevolkingsgroei
– de motie-Vergeer-Mudde/Van der Ham over een regionale aanpak van
schrijnende gevallen
– de motie-Verbugt over de gemeentelijke taak in het ruimtelijk beleid
– de motie-Van der Ham/Van As over Vliegkamp Valkenburg
– de motie-Crone c.s. over een onomkeerbaarheidstoets
– de motie-Crone c.s. over ontwikkeling collectieve milieulastendruk
– de motie-Crone c.s. over een plan van aanpak geluidnormen
wegverbreding
– de motie-Crone c.s. over een notitie gasbesparing c.q. CO2-reductie in
bestaande woningvoorraad
– de motie-Spies c.s. over wetswijziging tot beperking kring direct
belanghebbenden i.v.m. lokale overlast of hinder
– de motie-Duyvendak c.s. over hoger beroep uitspraak rechtbank Den
Bosch over de kerncentrale Borssele
– de motie-Duyvendak c.s. over vergunningen voor kernenergiecentrales
– de motie-Duyvendak c.s. over handhaving EU-emissiedoelstelling
– de motie-Duyvendak c.s. over bescherming van de Waddenzee tegen
calamiteiten met zeescheepvaart
– de motie-Duyvendak c.s. over herschrijving van de nota «Vaste waarden,
nieuwe normen»
– de motie-Van der Ham/Crone over één integrale natuur- en milieuwet
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28 600-XI, nr. 67
28 600-XI, nr. 68
28 600-XI, nr. 69
28 600-XI, nr. 70
Stemmingen
28 600-VIII

– de motie-Van der Staaij c.s. over maatregelen ter beperking nadelige
effecten vuurwerk
– de motie-Klein Molekamp c.s. over en stappenplan vermindering
administratieve lastendruk milieuregelgeving
– de motie-Van Velzen c.s. over het verbieden van mijnbouwactiviteiten onder
nationaal park De Biesbosch
– de motie-Van Velzen c.s. over intensivering controle risicovolle schepen
11. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003
De Voorzitter: de heer Van Bommel trekt amendement nr. 12 in.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
amendement Giskes/Lambrechts (13,I)
gewijzigd amendement Azough (26,I)
amendement Azough (27,I)
amendement Azough (27,II)
amendement Azough (28,I)
amendement Azough (28,II)
gewijzigd amendement Jan de Vries c.s. (32,I)
amendement Rijpstra c.s. (33,I)
amendement Hamer (35)
amendement Hamer (36)
amendement Tichelaar (38,I)
amendement Hamer/Lambrechts (45,I)
amendement Hamer/Lambrechts (45,II)
artikel 01
artikel 02
amendement Giskes/Lambrechts (13,II)
amendement Giskes/Lambrechts (14)
amendement Lambrechts (23,I)
gewijzigd amendement Azough (26,II)
gewijzigd amendement Lambrechts/Hamer (29,I)
gewijzigd amendement Lambrechts/Hamer (29,II)
amendement Tichelaar (38,II)
artikel 03
gewijzigd amendement Azough (26,III)
amendement Monique de Vries/Jan de Vries (31,I)
amendement Monique de Vries/Jan de Vries (31,II)
gewijzigd amendement Jan de Vries c.s. (32,II)
amendement Rijpstra c.s. (33,II)
amendement Bonke c.s. (34,I)
amendement Hamer/Lambrechts (40,I)
amendement Hamer/Lambrechts (40,II)
artikel 04
artikel 05
amendement Giskes/Lambrechts (7,I)
amendement Giskes/Van der Ham (9,I)
amendement Azough/Vendrik (20,I)
amendement Tichelaar (42,I)
amendement Lambrechts c.s. (48,I)
artikel 06
amendement Giskes/Lambrechts (7,II)
amendement Giskes/Van der Ham (9,II)
amendement Azough/Vendrik (20,II)
amendement Tichelaar (39)
amendement Tichelaar (42,II)
amendement Lambrechts c.s. (48,II)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
28 600-VIII, nr.
28 600-VIII, nr.
28 600-VIII, nr.
28 600-VIII, nr.
28 600-VIII, nr.
28 600-VIII, nr.

50
51
52
53
54
56

28 600-VIII, nr. 57
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,

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

58
59
60
61
62
63
64
65
66

28 600-VIII, nr. 67
28 600-VIII, nr. 68
28 600-VIII, nr. 69
28 600-VIII, nr. 75
28 600-VIII, nr. 79
28 600-VIII, nr. 80
28 600-VIII, nr. 81

artikel 07
artikel 08
amendement Hamer c.s. (49)
artikel 09
amendement Bonke c.s. (34,II)
amendement Lambrechts c.s. (48,III)
artikel 10
artikelen 11 t/m 13
amendement Giskes/Dittrich (10)
amendement Dittrich (78,I)
amendement Dittrich (78,II)
artikel 14
artikel 15
amendement Giskes/Lambrechts (8)
artikel 16
gewijzigd amendement Azough (26,IV)
amendement Hamer (37)
artikel 17
amendement Giskes/Lambrechts (7,III)
artikel 18
artikelen 19 en 20
amendement Lambrechts (23,II)
artikel 21
artikelen 22 en 23
amendement Hamer (47) (invoegen nieuw artikel 24)
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemmingen over: (moties begroting OC&W)
– de motie-Van der Vlies c.s. over flexibilisering van lesuren
– de motie-Hamer c.s. over een sluitende aanpak voor het totale taalbeleid
– de motie-Hamer c.s. over maatwerk
– de motie-Hamer c.s. over gesubsidieerde arbeid in het onderwijs
– de motie-Hamer c.s. over de segregatieproblematiek
– de motie-Jan de Vries c.s. over subsidieregelingen bij Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen
– de motie-Jan de Vries c.s. over een verplichte begintoets voor het primair
onderwijs
– de motie-Joldersma c.s. over brede bacheloropleidingen
– de motie-Joldersma c.s. over de Nederlandse kenniseconomie
– de motie-Azough c.s. over het tegengaan van segregatie
– de motie-Azough/Van Bommel over het godsdienstonderwijs
– de motie-Van Bommel c.s. over het instrument bindingspremie
– de motie-Van Bommel c.s. over het collegegeld
– de motie-Rijpstra c.s. over lichamelijke opvoeding
– de motie-Monique de Vries c.s. over professionele masters
– de motie-Lambrechts c.s. over een debat over publiek te financieren taken
van het hoger onderwijs
– de motie-Lambrechts/Hamer over een meerjareninvesteringsprogramma
voor het onderwijs
– de motie-Lambrechts/Hamer over de toegankelijkheid van het onderwijs
– de motie-Lambrechts c.s. over het toezichtskader voor de werkwijze van de
onderwijsinspectie
– de motie-Joldersma over de onderschrijdingen in de ICES/KIS voor hbo en
wo
– de motie-Hamer c.s. over de arbeidsmarkt in de cultuursector
– de motie-Hamer c.s. over de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de
bibliotheken
– de motie-Hamer c.s. over een sportmuseum
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28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,
28 600-VIII,

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

82
83
84
85
86
87
88

28 600-VIII, nr. 89
28 600-VIII, nr. 90

Stemmingen
28 600-XVI

– de motie-Dittrich/Wiersma over private financiering van culturele instellingen
– de motie-Dittrich c.s. over het ruimtegebrek van het Stedelijk Museum
– de motie-Netelenbos c.s. over bezuinigingen op de publieke omroep
– de motie-Netelenbos c.s. over de Wereldomroep
– de motie-Atsma c.s. over een media-expertisecentrum
– de motie-Azough/Kant over reclame-uitingen bij de publieke omroep
– de motie-Jorritsma-Lebbink c.s. over de financiële positie van de regionale
en lokale omroepen
– de motie-Kant c.s. over een reclamevrije jeugdblok
– de motie-Wiersma/Jorritsma-Lebbink over structuur, taakstelling en
bekostiging van het publieke omroepsbestel
13. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2003
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
amendement Bos (21,I) (invoegen nieuw artikel)
artikelen 4 t/m 5
amendement Kant (29)
amendement Rouvoet (46,I)
artikel 01
amendement Kant/Arib (27,I)
artikel 02
amendement Kant (26,I)
amendement Rouvoet (14)
amendement Tonkens (44,I)
amendement Tonkens (45)
artikel 03
gewijzigd amendement Kant (80,I)
artikel 04
artikelen 05 en 06
amendement Arib (39,I)
amendement Arib (39,II)
amendement Arib (40,I)
amendement Arib (40,II)
amendement Arib (41,I)
artikel 07
artikelen 08 en 09
amendement Tonkens (44,II)
artikel 10
artikel 11 en 12
amendement Bos (21, II)
amendement Bos (21, III)
amendement Kant/Arib (27,II)
amendement Kant (28, I)
amendement Kant (28, II)
amendement Tonkens (42)
gewijzigd amendement Kant (80,II)
artikel 13
artikel 14
amendement Kant (26,II)
amendement Rouvoet (46,II)
amendement Arib (41,II)
amendement Rouvoet (46,II)
artikel 15
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
28 600-XVI, nr. 47
28 600-XVI, nr. 48
28 600-XVI, nr. 49
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

50
51
52
53
54

28 600-XVI, nr. 55
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

56
57
58
59
60

28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,
28 600-XVI,

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

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

28 600-XVI, nr. 73
28 600-XVI, nr. 74
28 600-XVI, nr. 75
28 600-XVI, nr. 76
28 600-XVI, nr. 77
28 600-XVI, nr. 78
28 600-XVI, nr. 79

14. Stemmingen over: (moties begroting VWS)
– de motie-Bos over wijziging van het vergunningenbeleid
– de motie-Bos/Kant over daling van koopkracht voor een kwetsbare groep
– de motie-Arib c.s. over wachttijden voor oncologische diagnostiek en
chirurgie
– de motie-Arib c.s. over vrouwenopvang
– de motie-Arib c.s. over instemmingsrecht voor cliëntenraden
– de motie-Arib c.s. over de financiering van cliëntenraden
– de motie-Arib c.s. over versterking van GGZ-cliënten op regionaal niveau
– de motie-Arib/Tonkens over arbeidsmarktproblematiek gezondheidszorg in
grote steden
– de motie-Arib c.s. over de Landelijke Vereniging Groepswonen voor
Ouderen
– de motie-Buijs c.s. over knelpunten in de ambulancezorg
– de motie-Buijs c.s. over preventieprogramma’s
– de motie-Buijs c.s. over contactlenzen
– de motie-Buijs c.s. over diabetes
– de motie-Vietsch c.s. over het benoemen van cliënten en patiënten in raden
van toezicht
– de motie-Vietsch over een speciale Kamercommissie ouderenbeleid
– de motie-Tonkens c.s. over de erkenning van gebarentaal
– de motie-Tonkens c.s. over de opvang van zwerfjongeren
– de motie-Tonkens c.s. over een maximum voor de nominale premie
– de motie-Tonkens c.s. over het tekort aan huisartsen
– de motie-Tonkens c.s. over privacy in verpleeghuizen
– de motie-Tonkens/Van Geen over antroposofische geneesmiddelen
– de motie-Wilders c.s. over terugdringing van de wachttijden
– de motie-Wilders c.s. over een parlementair onderzoek
– de motie-Kant c.s. over wettelijke regelingen voor wachttijden
– de motie-Kant c.s. over ziekenhuis Bernhoven
– de motie-Kant c.s. over extra gelden voor uitvoering van de Wet collectieve
preventie
– de motie-Kant c.s. over Ouders Online
– de motie-Van Geen c.s. over geestelijke verzorging in zorginstellingen
– de motie-Van Geen c.s. over preventie, innovatie en doelmatigheid in de
gezondheidszorg
– de motie-Van Geen c.s. over Informatie- en Klachtenbureaus
Gezondheidszorg
– de motie-Van Geen/Kant over legalisering van teelt en verkoop van
cannabisproducten
– de motie-Van Geen c.s. over verbouwingen van meerbedskamers
– de motie-Jense c.s. over de mobiele medische teams

Stemmingen
28 278

15. Stemmingen in verband met
Goedkeuring van het op 30 juni 2000 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen
Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en
Nieuw-Zeeland (Trb. 2001, 102 en Trb. 2002, 38)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
22 054, nr. 68
22 054, nr. 69
22 054, nr. 70

16. Stemmingen over: (moties VAO wapenexportbeleid)
– de motie-Karimi c.s. over een ad hoc vergunningsplicht
– de motie-Karimi over onderzoek naar de doorvoerproblematiek
– de motie-Van Velzen/Karimi over het land van eindbestemming

28 652, nr. 4

17. Brief van de vast commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
houdende het voorstel de Raad van Cultuur advies te vragen over het
Voorstel van wet van de leden Dittrich en Halsema houdende regels omtrent
de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)
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28 689

18. Brief van het Presidium inzake instelling van een tijdelijke commissie
Onderzoek Integratiebeleid

28 690

19. Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad
20. Verslag van een algemeen overleg over verpakkingen
met maximum spreektijden van 2 minuten
21. Verslag van een algemeen overleg over oudkomers
met maximum spreektijden van 2 minuten
22. Verslag van een algemeen overleg over de Wet beperking export
uitkeringen
met maximum spreektijden van 2 minuten

Interpellatie

23. Interpellatie van het lid Duivesteijn (PvdA), gericht tot de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de woningbouwcorporatie Woonzorg
met maximum spreektijden van 3 minuten

28 600-V

24. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2003

27 918

25. 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)

28 600-X

26. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2003

28 415

27. Wijziging van de Zeevaartbemanningswet (Versoepeling nationaliteitseis
kapitein op Nederlandse zeeschepen)

28 350 (R 1720)

28. Goedkeuring van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie

28 351

29. Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering en
de Wet politieregisters en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht met het
oog op de uitvoering van de op 29 mei 2000 te Brussel tot stand gekomen
Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het
Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie

28 352 (R 1721)

30. Goedkeuring van het op 16 oktober 2001 te Luxemburg tot stand
gekomen protocol bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp
in strafzaken tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, door de Raad
vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie

28 203

31. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en
telecommunicatieautoriteit in verband met de invoering van een regeling voor
toegang tot openbare telecommunicatienetwerken bestemd voor het bieden
van toegang tot internet en een verduidelijking en een verruiming van de
regeling voor toegang tot omroepnetwerken
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27 632

32. Voorstel van wet van de leden Dittrich en Schonewille tot wijziging van
enige bepalingen van het Wetboek van Strafvordering (invoering van
spreekrecht voor slachtoffers en nabestaanden)

28 358

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

28 633, nr. 1

34. Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde

28 327

35. Wijziging van de Wet geluidhinder en de Wet Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (begripsbepaling opvangcentrum)

Dinsdag 10 december

14.00 uur

Woensdag 11 december

10.15 uur

Donderdag 12 december

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

Stemmingen
28 600-II

3. Stemmingen in verband met
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

Stemmingen
28 600-VII

4. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2003

Stemmingen
28 600-B

5. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2003

Stemmingen
28 600-C

6. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2003

28 600-IV

7. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het
jaar 2003

28 600-XV
28 600-E

8. de gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2003
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2003

28 627

9. Wijziging van de Tijdelijke wet noodcapaciteit drugskoeriers

Dinsdag 17 december

14.00 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
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3. De Najaarsnota 2002
Met maximum spreektijden van:
CDA, VVD, PvdA en LPF
GroenLinks, SP en D66
ChristenUnie, SGP en LN
Groep De Jong
Groep Wijnschenk

10
7
5
2,5
1,5

minuten
minuten
minuten
minuut
minuut

4. Verslag Europese Top
Met maximum spreektijden van:
CDA, VVD, PvdA en LPF
GroenLinks, SP en D66
ChristenUnie, SGP en LN
Groep De Jong
Groep Wijnschenk

8
6
4
2
1,5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuut

5. De suppletoire begroting n.a.v. de Najaarsnota
Spreektijden begrotingsbehandeling CDA
na 21 november 2002
LPF
VVD
PvdA
GroenLinks
SP
D66
ChristenUnie
SGP
LN
Groep de Jong
Groep Wijnschenk

161,5 minuten
103 minuten
123 minuten
113 minuten
75 minuten
81,5 minuten
53 minuten
44 minuten
39 minuten
42 minuten
47,5 minuten
31,5 minuten

Recesperiodes

– Kerstreces 2002–2003: donderdag 19 december 200 t/m dinsdag 28 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 2 december van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
Justitie, gezamenlijk over de Begrotingsdelen: Openbare orde + Veiligheid en
Politie
Maandag 2 december van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
begrotingsonderdeel Visserij
Maandag 2 december van 14.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over het
begrotingsonderdeel Natuur
Maandag 2 december van 19.00 – 23.00
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij over
wetsvoorstel 28358 (Wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962
(verbetering van de handhaving en bepalingen inzake uitbreidingstoelatingen))
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Maandag 2 december van 18.30 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over wetsvoorstel 28 174
(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 alsmede in verband met een
tijdelijk verbod van privatisering van netwerkbedrijven)
Maandag 9 december van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het Meerjarenplan
Infrastructuur en Transport/Infrafonds (28 600-A)
Maandag 9 december van 11.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over
– wetsvoorstel 28 444 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en
de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met leer-werktrajecten in de
basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs (regeling leer-werktrajecten vmbo))
– wetsvoorstel 28 493 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs onder
meer in verband met de vereenvoudiging van de voorschriften verband
houdend met Weer Samen Naar School)
Maandag 16 december van 18.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over wetsvoorstel 28337 (Regels met
betrekking tot ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht
(Wet internationale misdrijven))
Presidiumbesluit

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

a. de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties:
Tijdelijke regels ter zake van experimenten in het kader van het project
«Kiezen op Afstand» (Experimentenwet Kiezen op Afstand) (28 664);
b. de vaste commissie voor Economische Zaken:
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de stimulering van de
milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (28 665).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2002–2003, agenda

A–11

