
nog, ik zou als Kamerlid misschien
wel enige drang voelen om dat
vervolgens ook te doen!

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, straks te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de voortzetting van
de behandeling van:
- het wetsvoorstel Regeling

van de subsidiëring van politieke
partijen (Wet subsidiëring
politieke partijen) (25704).

(Zie vergadering van heden.)

De algemene beraadslaging wordt
heropend.

©

De heer Kamp (VVD): Mevrouw de
voorzitter! De minister, de heer
Rehwinkel en anderen waren het met
mij eens dat er iets geregeld moet
worden voor de situatie dat partijen
met één lijst aan de verkiezingen
deelnemen. Er moet dan iets
geregeld worden op het punt van de
basisbedragen die zij op grond van
de subsidieregeling kunnen
ontvangen. Mijn amendement bleek
voor een regeling van die situatie
niet het beste. De minister heeft
gezegd dat hij mogelijkheden ziet om
direct na het reces met een betere
regeling op dit punt te komen in de
vorm van een wetswijziging. Als ik
dat goed heb begrepen, kan ik mijn
amendement op stuk nr. 10
intrekken. Ik kan zeggen dat het voor
mij en de andere woordvoerders
mogelijk is om vandaag te stemmen.

©

Minister Dijkstal: Voorzitter! Wij
hebben gelukkig wat meer tijd
voordat deze zaak zich echt voordoet.
Daarom lijkt het mogelijk nu te
stemmen en zo snel mogelijk met
een nadere regeling op dit punt te
komen. Dat houdt in: kort na het
reces. Ik kan dus toezeggen waar de
heer Kamp mij om heeft gevraagd.

De voorzitter: Aangezien het
amendement-Kamp (stuk nr. 10) is
ingetrokken, maakt het geen

onderwerp van beraadslaging meer
uit.

De algemene beraadslaging wordt
gesloten.

De voorzitter: Ik stel voor, straks te
stemmen.

Daartoe wordt besloten.

©

De voorzitter: Ik deel mede, dat
verschillende fracties mij hebben
verzocht om tot kwart voor vijf te
schorsen, waarna kan worden
overgegaan tot de stemmingen.

De vergadering wordt van 16.12 uur
tot 16.45 uur geschorst.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst die op de
tafel van de griffier ter inzage ligt. Op
die lijst heb ik voorstellen gedaan
over de wijze van behandeling. Als
aan het einde van de vergadering
daartegen geen bezwaren zijn
ingekomen, neem ik aan dat de
Kamer zich met de voorstellen heeft
verenigd.

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter: Ik stel voor, aan de
orde te stellen in de vergaderingen
van 1, 2 en 3 september:
- het voorstel van wet van de leden
Rehwinkel, De Graaf en Oedayraj
Singh Varma houdende verklaring
dat er grond bestaat een voorstel in
overweging te nemen tot verande-
ring van de Grondwet, strekkende tot
opneming van de mogelijkheid actief
en passief kiesrecht voor provinciale
staten te verlenen aan ingezetenen
die niet de Nederlandse nationaliteit
bezitten (24803);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Diergeneesmiddelenwet (25769);
- het voorstel van rijkswet Goedkeu-
ring van de op 18 december 1996 te
Brussel tot stand gekomen Verdra-
gen tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en het Koninkrijk België
inzake de afbakening van de
territoriale zee en inzake de
afbakening van het continentaal plat
(Trb. 1997, 14 en 15) (25684, R1600);
- het voorstel van rijkswet Goedkeu-
ring van het op 10 september 1996 te
New York tot stand gekomen Verdrag
inzake het alomvattend verbod op
kernproeven (Trb. 1997, 62) (25728,

R1602);
- het voorstel van rijkswet Wijziging
van de Rijkswet geweldgebruik
krijgsmacht in de uitoefening van de
bewakings- en beveiligingstaak
(25813, R1604);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Opiumwet om onderscheid te
kunnen maken tussen Opiumwet-
middelen bij het geven van regels
voor het voorschrijven van
Opiumwetmiddelen op recept
(25737);
- het wetsvoorstel Aanvulling van
titel 7.1 (Koop en ruil) van het
nieuwe Burgerlijk Wetboek met
bepalingen inzake de koop van
onroerende zaken alsmede vaststel-
ling en invoering van titel 7.12
(Aanneming van werk) (23095);
- het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet conflictenrecht huwelijk (25703).

Ik stel voor, te behandelen in de
vergaderingen van 8, 9 en 10
september:
- het wetsvoorstel Verbod tot het
maken van onderscheid op grond
van leeftijd bij het aanbieden en het
aangaan van een arbeidsverhouding
(Wet verbod op leeftijdsdiscriminatie
bij werving en selectie bij de arbeid)
(25677);
- het voorstel van rijkswet Herstel
van gebreken en leemten in de
Rijksoctrooiwet en de Rijksoctrooiwet
1995 alsmede het laten vervallen van
de verplichte domiciliekeuze (25872,
R1606).

Het Presidium heeft een beslissing
genomen over de vergaderweken en
recessen in het parlementaire jaar
1998-1999. Dat jaar heeft als
bijzonderheid dat de verkiezingen
voor provinciale staten en het
Europees Parlement daarin vallen.

De recessen zijn als volgt vastge-
steld:
- herfstreces: week 43, van vrijdag 16
oktober t/m maandag 26 oktober
1998;
- kerstreces: weken 52, 53, 1 en 2,
van vrijdag 18 december 1998 t/m
maandag 18 januari 1999;
- krokusreces: weken 7 en 8, van
vrijdag 12 februari t/m maandag 1
maart 1999;
- meireces: weken 18 en 19, van
vrijdag 30 april t/m maandag 17 mei
1999;
- zomerreces: weken 27 t/m 34, van
vrijdag 2 juli t/m maandag 30
augustus 1999.

Jorritsma-Lebbink
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