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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 21 september

15.00 uur

A

1. Aanbieding van de rijksbegroting voor het jaar 2005
2. Regeling van werkzaamheden

Woensdag 22 september

14.00 uur

Donderdag 23 september

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen
27 659

3. Stemmingen in verband met:
– Vereenvoudiging van het stelsel van overheidsbemoeienis met het aanbod
van zorginstellingen (Wet toelating zorginstellingen)
De Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Vietsch haar amendement, stuk nr.
26, intrekt en dat de fractie D66 de amendementen, stukken 11, 12 en 13
intrekt
– amendement Weekers (32)
– artikel 1
– amendement Tonkens/Kant (43,I)
Indien 43,I verworpen:
– gewijzigd amendement Van der Vlies (39,I)
– 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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– 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
– artikel 56 t/m 58
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

4. Stemmingen over: moties wetsvoorstel toelating zorgstellingen
De Voorzitter: de heer Heemskerk wenst zijn motie op stuk nr. 37 aan te
houden

27 659, nr. 34
29 659, nr. 36
29 659, nr. 37 aangehouden
29 659, nr. 38

Stemmingen
29 621, nr. 6
29 621, nr. 7

Stemmingen
29 469

– 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
5. Stemmingen over: moties debat inzake personele uitgaven aan
topambtenaren op ministerie van OCW
– de motie-Hamer c.s. over incidenten bij het ministerie van OCW
– de motie-Jan de Vries c.s. over herstel van de onrechtmatigheid bij het
ministerie van OCW
6. Stemmingen in verband met:
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)
De Voorzitter: In de vergadering van 15 september 2004 is het
amendement Van Hijum (stuk nr. 11) door de regering overgenomen.
– artikelen 1 t/m 22
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemming

29 469, nr. 12

7. Stemming over: motie wetsvoorstel Regels met betrekking tot het
verstrekken van een brede doeluitkering aan provincies en regionaal
openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van een integraal
verkeeren vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer)
– de motie-Boelhouwer over het functioneren van de wet BDU als richtsnoer
8. Verslag van een algemeen overleg over de hoofdlijnen beleid publieke
omroep
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 608

9. Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham tot
wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van
der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het
grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum
Europese Grondwet) in verband met het tijdstip van het referendum

28 167

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

29 251

11. 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)

29 364

12. Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn
nr. 2002/14/EG

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

Stemmingen
28 017

4 Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen
van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging

Stemmingen

5 Stemmingen over: moties debat inzake resultaten onderzoek UvT over
medische zorg
– de motie Kant/Arib over noodzakelijke zorg
– de motie Kant/Arib over evaluatie bezuinigingsmaatregelen in de zorg

29 200 XVI, nr. 282
29 200 XVI, nr. 283
Stemmingen
28 331

6. Stemmingen in verband met:
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
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Stemmingen
29 309

7. Stemmingen in verband met:
Wetsvoorstel 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)

Stemmingen
29 298

8. Stemmingen in verband met
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)

Stemming

9. Stemming over: moties wetsvoorstel 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)
– de motie-Douma over wildgroei aan ondernemingsvormen

29 298, 29 309, nr. 14
Stemmingen
29 200 XVI, nr. 284
29 200 XVI, nr. 285
29 200
29 200
29 200
29 200

XVI,
XVI,
XVI,
XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.

286
287
288
289

10 Stemmingen over: moties debat over de verpleeghuiszorg
– de motie-Verbeet/Tonkens/Lambrechts over onafhankelijk onderzoek naar
de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen
– de motie-Verbeet/Van Miltenburg/Lambrechts over het openbaar maken van
de kwaliteit van zorg per verpleeghuis
– de motie-Van Miltenburg/Verbeet over het instellen van consulententeams
– de motie-Kant over wettelijke basisnormen voor kwaliteit en zorg
– de motie-Kant over meer handen aan het bed in verpleeghuizen
– de motie-Kant over voorkomen van scheidingen door verschillende
zorgbehoefte van partners

Stemming
27 406, nr. 7

11 Stemming over: motie VAO arbeidsparticipatie ouderen
– de motie-Bruls/Bussemaker over verbetering van de mogelijkheden voor
ouderen om als zelfstandige te beginnen

Stemming

12 Stemming over: motie VAO eindrapportage Commissie Geschillen
Aandelenlease
– de motie-Vendrik/Heemskerk/Kant over de lessen die van de
aandelenlease-affaire geleerd kunnen worden

28 965, nr. 13

Stemmingen
29 507

13. Stemmingen in verband met:
wetsvoorstel Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële
dienstverlening)
14. VAO over de Nota Pieken in de Delta

28 925

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

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 27 september van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over «de
Koers BVE» (27 451)
Maandag 4 oktober van 10.15 – 19.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over «de
Koers PO/VO»
Maandag 4 oktober van 16.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
agenda Vitaal platteland (29 576)
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Maandag 8 november van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissies voor Defensie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
gezamenlijk over de planologische kernbeslissing Tweede structuurschema
militaire terreinen (SMT-2) (28 114)
Maandag 22 november van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
Cultuurnota
Recesperiodes

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