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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Donderdag 4 juli

10.15 uur

A

Aan de orde is:
28 335

1. Wijziging van enkele wetten in verband met de implementatie van richtlijn
nr. 2001/19/EG

28 430

2. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet inzake het buiten toepassing
laten van de korting op het ouderdomspensioen voor vrouwen die in de
periode van 1 januari 1957 tot 1 april 1985 gehuwd waren met personen die
niet verzekerd waren voor de Algemene Ouderdomswet

28 452

3. Wijziging van het reglement van orde
3. Debat met de Informateur over het strategisch akkoord
met maximum spreektijden voor:
CDA, LPF, VVD en PvdA
15 minuten
Overige fracties
10 minuten
Donderdag 4 juni, einde vergadering:

Stemming
22 343, nr. 69

1. Stemming over: (motie VAO milieuhandhaving)
– de gewijzigde motie-Van der Ham/Duyvendak over het actief beschikbaar
stellen via internet van gedoogbeschikkingen

Stemmingen
28 169

2. Stemmingen in verband met
Gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

Stemmingen
28 169, nr. 13

3. Stemmingen over (moties wetsvoorstel gelijke behandeling)
– de motie-Van der Ham c.s. over generiek noodzakelijk veronderstelde
aanpassingen
– de motie-Van der Ham c.s. over een algehele herziening van de Algemene
wet gelijke behandeling
– de motie-Bussemaker c.s. over gemeenschappelijke bepalingen
– de motie-Bussemaker c.s. over een actieplan voor het oplossen van
knelpunten

28 169, nr. 14
28 169, nr. 15
28 169, nr. 16
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28 169, nr. 17
28 169, nr. 18 herdruk
28 169, nr. 19
28 169, nr. 20
28 169, nr. 21
28 169, nr. 22
28 169, nr. 23

Stemmingen
27 858, nr. 24
27 858, nr. 25
27 858, nr. 26
27 858,
27 858,
27 858,
27 858,
27 858,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

27
28
29
30
31

Stemmingen
28 000-XI, nr. 56
28 000-XI, nr. 57
28 000-XI, nr. 58

– de motie-Bussemaker c.s. over een anti-discriminatierichtlijn op Europees
niveau
– de motie-Van der Vlies c.s. over een basisniveau van voorzieningen in het
onderwijs
– de motie-De Ruiter/Van der Ham over een plan van aanpak voor de
wetgeving
– de motie-De Ruiter/Van der Ham over aanpassingen die een onevenredige
belasting voor anderen kunnen vormen
– de motie-Tonkens c.s. over de toegankelijkheid tot het openbaar vervoer
– de motie-Tonkens c.s. over een structurele financieringsbron voor
onderwijsinstellingen
– de motie-Mosterd c.s. over uitbreiding van de Algemene wet gelijke
behandeling
4. Stemmingen over: (moties VAO gewasbeschermingsmiddelen)
– de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven c.s. over toevoeging aan de B- en
C-middelenlijst
– de motie-Van Ardenne-Van der Hoeven c.s. over aflever- en
opgebruiktermijnen
– de motie-Te Veldhuis c.s. over herziening van de Bestrijdingsmiddelenwet
1962
– de motie-Te Veldhuis c.s. over het CTB
– de motie-Te Veldhuis c.s. over tijdelijke voorzieningen
– de motie-Van Gent c.s. over positieve fiscale en andere prikkels
– de motie-Van den Brink c.s. over een preventief en een curatief model
– de motie-Van der Vlies c.s. over Ridomil Gold
5. Stemmingen over: (moties VAO Handhaving Wet RO)
– de motie Van Gent c.s. over verbetering van het leefklimaat en behoud van
bomen
– de motie-Timmermans c.s. over bestuurlijk overleg
– de motie-Hofstra/Jense over een veilige vlieghoogte en beperking van
hinder

Stemming
25 448, nr. 47

6. Stemming over: (motie VAO knelpunten varkenshouderij)
– de motie-Koopmans c.s. over een onafhankelijke commissie

Stemmingen
21 502-08, nr. 150
21 502-08, nr. 151

7. Stemmingen over: (moties VAO Milieuraad)
– de motie-Duyvendak/Crone over afvaardiging van de minister-president
naar de Duurzaamheidstop
– de motie-Duyvendak over een NDSO

Stemming
25 074, nr. 49 herdruk

8. Stemming over: (motie VAO WTO)
– de motie-Vendrik c.s. over maximale transparantie

Stemmingen
28 243

9. Stemmingen in verband met
Aanpassing van enkele wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dualisering gemeentebestuur

Stemmingen
28 046

10. Stemmingen in verband met
Regels met betrekking tot het LSOP Politie onderwijs- en kenniscentrum, de
landelijke werving, de selectie, het onderwijs voor de politie, alsmede het
overdragen van kennis aan de politie (Wet op het LSOP en het
politieonderwijs)
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Recesperiodes

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