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Vergaderjaar 2003–2004

Agenda

10 september 2004

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 14 september

14.00 uur

Woensdag 15 september

10.15 uur

Donderdag 16 september

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 200-XV, nr 109

3. Stemmingen over: motie VAO AVV beleid
– de motie Douma c.s. over advisering door de Raad van State

Stemmingen
27 659

4. Stemmingen in verband met:
Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod
van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)
– amendement Weekers (32)
– artikel 1
NB de grondslag voor amendement Van Vliet/Arib (11) is door een NvW
vervallen
– amendement Tonkens/Kant (43,I)
Indien 43,I verworpen:
– gewijzigd amendement Van der Vlies (39,I)
– amendement Vietsch (26,I)
NB Indien 43,I of 39,I en 26,I worden aangenomen wordt 26,I in de andere
verwerkt
– artikel 2
– amendement Tonkens/Kant (43,II)
NB Indien 43,II is aangenomen vervalt het daarin opgenomen tweede lid
alsmede de aanduiding «1» voor het eerste lid
Indien 43,II verworpen:
– gewijzigd amendement Van der Vlies (39,II)
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– amendement Vietsch (26,II)
– artikel 3
– amendement Rouvoet (28)
Indien 28 verworpen:
– amendement Kant/Tonkens (40)
– artikel 4
– artikel 5
– amendement Kant/Tonkens (42,I)
– artikel 6
– artikel 7
– amendement Kant/Tonkens (42,II)
– artikel 8
– artikel 9
– amendement Vietsch (23)
– artikel 10
– amendement Vietsch (24)
– artikel 11
– artikel 12
– amendement Kant/Tonkens (44)
Indien 44 verworpen:
– amendement Kant/Tonkens (41)
– artikel 13
– artikelen 14 t/m 55
– amendement Heemskerk (31)
– artikel 55a
– amendement Van Vliet/Arib (12)
– artikel 56
– amendement Van Vliet/Arib (13,I)
– artikel 57
– amendement Van Vliet/Arib (13,II)
– artikel 58
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
27 659, nr. 34
29 659, nr. 36
29 659, nr. 37
29 659, nr. 38

5. Stemmingen over: moties wetsvoorstel toelating zorgstellingen
– de motie-Kant/Tonkens over eisen voor een verdere democratisering van
een bestuur
– de motie-Heemskerk over het door instellingen zelf kunnen aanwijzen van
belanghebbenden
– de motie-Heemskerk over het terugvloeien van middelen naar publiek
gefinancierde zorginstellingen
– de motie-Heemskerk over een gelijk speelveld voor de verschillende
instellingen

Stemmingen

6. Stemmingen over: interpellatie achterlating vrouwen en kinderen in
Marokko

29 742, nr. 1

– de motie-Hirsi Ali c.s. over bespoediging van terugkeer en een zelfstandige
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

29 742, nr. 3

– de motie-Dijsselbloem/Hirsi Ali over zo spoedig mogelijke terugkeer, het
doen van aangifte en het stimuleren van vervolging

29 742, nr. 4, (was nr. 2)

– de gewijzigde motie-Hirsi Ali over mogelijkheden tot berechting binnen het
strafrecht en het vreemdelingenrecht

Stemmingen
28 017

7 Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen
van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging
– artikelen I en II
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– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
28 385, 26 729, nr. 41
28 385, 26 729, nr. 42

8. Stemmingen over: moties VAO akkoord mestbeleid
– de motie-Van den Brink/Oplaat over het derde Actieprogramma
Nitraatrichtlijn in Brussel
– de motie-Van der Vlies c.s. over bedrijfsovernames door jonge boeren
9. Debat inzake personele uitgaven aan hoge ambtenaren op ministerie van
OCW
met spreektijden van 4 minuten per fractie

29 507

10. Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)

29 469

11. Regels met betrekking tot het verstrekken van een brede doeluitkering
aan provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de
uitvoering van een integraal verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en
vervoer)

28 331

12. Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een
aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (voortzetting)

29 298

13. Uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese
Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol
werknemers bij de Europese vennootschap)

29 309

14. Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese
vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap)
15. Verslag van een algemeen overleg over Arbeidsparticipatie van ouderen
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
16. Verslag van een algemeen overleg over de eindrapportage Commissie
Geschillen Aandelenlease
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 631

17. Uitvoering van de verordening van de Raad van de Europese Unie
betreffende Gemeenschapsmodellen houdende aanwijzing van de rechtbank
voor het Gemeenschapsmodel (Uitvoeringswet EG-verordening betreffende
Gemeenschapsmodellen)
18. Verslag van een algemeen overleg over de hoofdlijnen beleid publieke
omroep
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 925

19. Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering
bachelor-masterstructuur)

28 167

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

28 781

21. Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel
van naasten
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29 251

22. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet
inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering
van beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof,
in belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)

28 781

23. Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel
van naasten

29 020

24. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

Dinsdag 21 september

14.00 uur

Woensdag 22 september

10.15 uur

Donderdag 23 september

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Algemene Politieke beschouwingen voor het jaar 2005 met maximum
spreektijden voor:
CDA en PvdA
35 minuten
VVD
30 minuten
SP, LPF, GroenLinks en D66
20 minuten
ChristenUnie en SGP
15 minuten
Groep Wilders en Groep Lazrak
5 minuten

Dinsdag 28 september

14.00 uur

Woensdag 29 september

10.15 uur

Donderdag 30 september

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

Stemmingen
28 998

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de
modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en
richtlijn nr. 2001/108/EG van 21 januari 2002

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 20 september van 11.00–16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de nota Samenwerken aan de Krachtige stad (21 062, nr. 116) en het
Actieprogramma 2004 «Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balans.»
(21 062, nr. 117)
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Recesperiodes

Herfstreces 2004: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober
Kerstreces 2004–2005: woensdag 22 december 2004 t/m maandag 17 januari
2005
Krokusreces 2005: vrijdag 11 februari t/m maandag 21 februari
Meireces 2005: vrijdag 29 april t/m dinsdag 17 mei
Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli t/m maandag 29 augustus
Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 29 maart 2005 (de dag na
Pasen)
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