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Vergaderjaar 2002–2003
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23 mei 2003

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 27 mei

14.00 uur

Woensdag 28 mei

10.15 uur

A

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

28 244, nr. 42
28 244, nr. 43
28 244, nr. 44

3. Stemmingen over: (moties rapport van de Enquêtecommissie Bouwnijverheid)
– de motie-Depla c.s. over regionale screeningbureaus
– de motie-Depla c.s.over prioriteit voor uitbreiding van het OM
– de motie-Atsma c.s. over regelgeving ter zake van aanbestedingen
– de motie-Atsma over uitvoering van de Mededingingswet en het
wetgevingsprogramma
– de motie-Giskes c.s. over bureaus Overheidsaanbesteding en
bouwbegeleiding
– de motie-Giskes c.s. over het aanmerken van het ministerie van VWS als
bouwministerie
– de gewijzigde motie-Slob c.s. over de rol van de overheid
– de motie-Slob/Van der Vlies over integriteitsschendingen
– de motie-Slob c.s. over extra investeren in scholing van ambtenaren op het
gebied van aanbesteden
– de motie-Duyvendak over jaarlijkse monitoring en periodieke beoordeling
door de Algemene Rekenkamer
– de motie-Duyvendak over een regeringscommissaris integriteitsbeleid
– de motie-Van der Vlies c.s. over een nieuw wettelijk kader voor
overheidsaanbestedingen
– de motie-Hofstra c.s. over een actielijst en jaarlijkse voortgangsrapportage
– de motie-Hofstra c.s. over registratie en analyse van meer- en minderwerk
– de motie-Hofstra c.s. over onderzoek naar aanbestedingsmethoden
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Stemmingen
28 853

4. Stemmingen in verband met
Voorstel van het lid Depla tot wijziging van het Reglement van Orde
– onderdeel I
– onderdeel II
– voorstel

Stemmingen
28 203

5. Stemmingen in verband met:
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
De Voorzitter: de amendementen nrs. 9, 10 en 11 worden ingetrokken
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 785, nr. 5
28 785, nr. 6

Stemmingen
28 832

6. Stemmingen over: (moties VAO Armoedebeleid)
– de motie-Van Gent c.s. over het nog niet uitbetaald zijn van de
lang-laag-uitkering
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over de vraag waar de lang-laag-uitkering
wel en niet is verstrekt
7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie
(wetgevingsoverleg 26 mei)
De stemmingslijst zal later worden rondgedeeld

28 457

8. Regeling van het conflictenrecht inzake adoptie en de erkenning van
buitenlandse adopties (Wet conflictenrecht adoptie)

28 458 (R 1725)

9. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met de
totstandkoming van de Wet conflictenrecht adoptie

28 769

10. Wijziging van de Provinciewet en de Gemeentewet in verband met
nieuwe voorschriften voor begroting en verantwoording

Dinsdag 3 juni

14.00 uur

Woensdag 4 juni

10.15 uur

Donderdag 5 juni

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

28 463

3. Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere
wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)
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27 553

4. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de evaluatie
van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet op de
rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht

28 221

5. 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)

28 167

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

28 825

7. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2002
Met maximum spreektijden van 5 minuten

28 506

8. Rapport van de Enquêtecommissie Srebrenica (debat met de commissie)

28 277

9. Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

28 442

10. Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving
van arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte
op een bij convenant overeengekomen wijze

28 197

11. Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische
delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende
bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178)
(Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

28 068

12. Wijziging van de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder
en de compensatie van tekorten voor de LVNL

28 348

13. Wijziging van de Wet voorzieningen gehandicapten in verband met het tot
stand brengen van de mogelijkheid om met betrekking tot de verstrekking van
verantwoorde voorzieningen regels te stellen

28 639

14. Wijziging van de Mediawet (het vervallen van de verspreidingsbeperking
voor de programma’s van lokale en regionale omroepinstellingen, wijziging
van de doorgifteplicht via omroepnetwerken van de programma’s van lokale
omroepinstellingen, alsmede wijziging van bepalingen inzake programmaraden)

28 170

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

27 563

16. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enige andere wetten in
verband met de mogelijkheid om de bezwaarschriftprocedure met wederzijds
goedvinden buiten toepassing te laten (rechtstreeks beroep)

28 486

17. Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van
verlengde aansprakelijkheid voor verkopers

28 220

18. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
gebruik van internationale jaarrekeningstandaarden

28 179

19. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
aanpassing van de structuurregeling
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Woensdag 11 juni

14.00 uur

Donderdag 12 juni

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

28 664

28 600-VII, nr. 47

3. Tijdelijke regels ter zake van experimenten in het kader van het project
«Kiezen op Afstand» (Experimentenwet Kiezen op Afstand)
Hierbij is tevens aan de orde:
4. Brief inzake het project Kiezen op afstand

28 631

5. Voorstel van wet van het lid M.Vos houdende tweede wijziging van het
Voorstel van wet van het lid M.Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout)

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 26 mei van 13.00 tot 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over het
wetsvoorstel 28 832 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding
klinische technologie)

Recesperiodes

– Zomerreces 2003: vrijdag 27 juni 2003 t/m maandag 25 augustus 2003
– Herfstreces 2003: vrijdag 10 oktober 2003 t/m maandag 20 oktober 2003
– Kerstreces 2003/2004: vrijdag 19 december 2003 t/m maandag 19 januari
2004
– Krokusreces 2004: vrijdag 20 februari 2004 t/m maandag 8 maart 2004
– Meireces 2004: vrijdag 30 april 2004 t/m maandag 17 mei 2004
– Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli 2004 t/m maandag 30 augustus 2004
Tevens zal niet vergaderd worden op dinsdag 10 juni 2003 (dag na
Pinksteren), dinsdag 12 april 2004 (dag na Pasen), dinsdag 1 juni 2004 (dag
na Pinksteren) en donderdag 10 juni 2004 (verkiezingen Europees
Parlement).
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