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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 7 december

14.00 uur

Woensdag 8 december

10.15 uur

Donderdag 9 december

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 800 X, nr. 20
29 800 X, nr. 21
29 800 X, nr. 22
29 800 X, nr. 23
29 800 X, nr. 25 (herdruk)
29 800 X, nr. 26

Stemmingen

29 800 X, nr. 34
29 800 X, nr. 45 (was 35)
29 800 X, nr. 36
29 800 X, nr. 37
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3. Stemmingen over: moties Personeelsbrief Defensie
– de motie-Aasted-Madsen-Van Stiphout c.s. over een onderscheiding voor
deelnemers aan VN-missies waarvoor de Nobelprijs is uitgereikt
– de motie-Eijsink/Veenendaal c.s. over introductie van het
«up-or-out-systeem» in het personeelsbeleid
– de motie-Eijsink/Veenendaal over de veteranennota
– de motie-Eijsink/Karimi over de kwantitatieve man/vrouwverhoudingen
– de motie-Veenendaal/Herben over een onderscheiding voor nog in leven
zijnde veteranen uit WO-II
– de motie-Veenendaal c.s. over een «tropenjarenregeling» voor uitgezonden
militairen
4. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2005
De Voorzitter: De heer Herben wenst zijn motie op stuk 29 800 X, nr. 45
aan te houden.
– de motie-Kortenhorst c.s. over een plan-studie met betrekking tot een ander
type patrouillevoertuig
– de gewijzigde motie-Herben over de geplande reductie van personeel
– de motie-Herben over externe advisering door een wetenschappelijk
instituut
– de motie-Van Baalen over het doorrekenen van de GOSKM-studie door
een onafhankelijke instantie
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29 800 X, nr. 38
29 800 X, nr. 39
29 800 X, nr. 40
29 800 X, nr. 41
29 800 X, nr. 42
29 800 X, nr. 43
29 800 X, nr. 44

– de motie-Van Baalen/Eijsink over het formeren van een kleine commissie
van onafhankelijke deskundigen
– de motie-Van Baalen/Timmermans over postume onderscheiding van
generaal Sosabowski
– de motie-Van Baalen over stationeren van de NH90-helikoptervloot op De
Kooy
– de motie-Van Bommel/Van Velzen over de Nederlandse deelname aan de
ontwikkeling van de JSF
– de motie-Van Bommel/Van Velzen over het ontwikkelen van in
internationaal verband van nieuwe wapensystemen
– de motie- Van Bommel/Van Velzen over het uitzenden van Nederlandse
militairen naar gebieden waar verarmd uranium is gebruikt
– de motie-Karimi over de te volgen procedure bij speciale operaties

Stemmingen
28 984

5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet
verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de
instelling van de Nederlandse exclusieve economische zone en enkele andere
onderwerpen
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging
door schepen, de Wet verontreiniging zeewater en de Scheepvaartverkeerswet in verband met de instelling van de Nederlandse exclusieve
economische zone en enkele andere onderwerpen
– de motie-Dezentjé Hamming/De Krom over een centrum voor veiligheid en
milieu op zee in Den Helder

29 984, nr. 7

Stemmingen
29 476

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Schepenwet in verband met de totstandkoming van de
Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid en de invoering van een nieuwe
regeling van tuchtrechtspraak voor de zeescheepvaart
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 049, nr. 46

8. Stemmingen over: moties debat dood Indonesische activist Munir
– de motie-Karimi/Van Velzen over het onverwijld aanbieden van het
autopsierapport aan de weduwe van de heer Munir
– de motie-Karimi c.s. over een onafhankelijk onderzoek en bescherming van
bedreigden

26 049, nr. 47

Stemmingen
28 467

9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met
het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het
aanbrengen van enkele verbeteringen
– artikel I, aanhef
– onderdeel A
– amendement Tonkens/Stuurman (15,I) (onderdeel B vervalt)
– onderdeel B
– onderdeel C
– amendement Tonkens/Stuurman (15,II)
– onderdeel D
– onderdelen E t/m G
– onderdeel H, aanhef
– amendement Tonkens/Stuurman (16)
– artikel 5:9
– gewijzigd amendement Stuurman/Tonkens (13,I)
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Stemming

10. Stemming over: motie Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige
andere wetten in verband met het tot stand brengen van een recht op
langdurend zorgverlof en het aanbrengen van enkele verbeteringen
– de motie-Örgü c.s. over de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg

28 467, nr. 18
Stemmingen

29 800 XI, nr. 39
29 800 XI, nr. 40
29 800 XI, nr. 41
29 800 XI, nr. 42
29 800 XI, nr. 44
29 800 XI, nr. 45
29 800 XI, nr. 46
29 800
29 800
29 800
29 800

XI,
XI,
XI,
XI,

nr.
nr.
nr.
nr.

artikel 5:10, eerste lid
gewijzigd amendement Stuurman/Tonkens (13,II)
tweede lid
derde lid
gewijzigd amendement Stuurman/Tonkens (13,III)
vierde lid
artikel 5:10
artikelen 5:11 t/m 5:15
amendement Tonkens/Stuurman (15,III)
artikel 5:16
onderdeel H
onderdelen I t/m K
artikel I
amendement Stuurman c.s. (14,I)
artikel II
artikelen III t/m VIII
amendement Stuurman c.s. (14,II)
artikel IX
amendement Stuurman c.s. (14,III)
artikel IXA
artikelen IXB t/m X
beweegreden
wetsvoorstel

48
50
51
52

29 800 XI, nr. 53
29 800 XI, nr. 54 (herdruk)
29 800 XI, nr. 55
29 800 XI, nr. 57
29 800 XI, nr. 59
29 800 XI, nr. 60

11. Stemmingen over: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar
2005
– de motie-Depla over het opschorten van de regeringsplannen met
betrekking tot het huurbeleid
– de motie-Depla over betaalbaarheid van woonlasten door een netto
huurquote
– de motie-Depla/Veenendaal over de controle van woningen op illegale
verhuur en onderhuur
– de motie-Depla c.s. over aanpassing van de huurbescherming voor
onderhuur
– de motie-Depla c.s. over uitbreiding van het aantal huursubsidie
inspecteurs
– de motie-Verdaas c.s. over opvang op een lagere trede op de woonladder
– de motie-Verdaas/Sterk over resultaatafspraken met de
woningbouwcorporaties
– de motie-Verdaas c.s. over een protocol inzake uitzetting bij overlast
– de motie-Sterk over aanpak huisvesting illegalen
– de motie-Sterk c.s. over langdurige leegstand van woningen en kantoren
– de motie-Sterk c.s. over het herstructureringsproject «Hart van Zuid» te
Hengelo
– de motie-Sterk c.s. over grondaankoopbeleid van woningcorporaties
– de motie-Sterk/Koopmans over het rijkstoezicht op gemeenten door de
VROM-inspectie
– de motie-Van As over de aftrek van hypotheekrente
– de motie-Van As over extra budget voor knelpunten in het ISV-2
programma
– de motie-Veenendaal c.s. over toepassing van de code Tabaksblad op de
woningcorporaties
– de motie-Veenendaal c.s. over bestuurlijke boetes bij de aanpak van
illegale verhuur
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29 800 XI, nr. 61
29 800 XI, nr. 62
29 800
29 800
29 800
29 800
29 800
29 800

XI,
XI,
XI,
XI,
XI,
XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

63
64
65
66
67
68

29 800 XI, nr. 69

– de motie-Veenendaal/Depla over effectiever optreden bij illegale verhuur
– de motie-Veenendaal c.s. over regelgeving met betrekking tot het
suboptimale bouwen
– de motie-Van Velzen over verdere huurliberalisatie
– de motie-Van Velzen over de sloop van sociale huurwoningen
– de motie-Van Velzen over de verkoop van sociale huurwoningen
– de motie-Van Velzen/Van Gent over het kraken van woningen
– de motie-Van Gent over de plannen voor een nieuw huurbeleid
– de motie-Van Gent c.s. over de effecten van het nieuwe huurbeleid op het
besteedbaar inkomen
– de motie-Van Gent/Sterk over de realisatie van meer woningen in
voormalige kantoorpanden

Stemming
28 114

12. Stemming over:
Planologische Kernbeslissing Tweede Structuurschema Militaire Terreinen
(SMT-2), deel 3A

Stemming
29 529, nr. 20

13. Stemming over:
Brief van het Presidium over een onderzoek van de Algemene Rekenkamer
naar de effecten van een nieuwe wijze van premie-inning sociale
verzekeringen
14. VAO Verkeersemissies
15. VAO «No cure, no pay»

29 462

16. Wijziging van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in
verband met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen

28 767

17. Wijziging van de Wet milieubeheer (Registratie gegevens externe
veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen)

29 285

18. Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingstructuur)

29 766

19. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische
delicten ten behoeve van de invoering van een systeem van handel in
emissierechten met het oog op het beperken van de emissies van stikstofoxiden (handel in NOx-emissierechten)
20. Gezamenlijke behandeling van:

29 532

27 008

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere
wetten met het oog op de instelling van plusregio’s (Wijzigingswet Wgr-plus)
(voortzetting)
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in verband met de
afschaffing van de verplichte bundeling en integratie van gemeenschappelijke
regelingen in samenwerkingsgebieden en daarmee samenhangende
wijzigingen (voortzetting)

29 800 VII

21. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005 (dupliek)

29 719

22. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
invoering prestatiebeurs in een deel van de beroepsopleidende leerweg en
meeneembaarheid studiefinanciering voor deze leerweg in het buitenland

29 363

23. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen in verband met het verbeteren van enkele onvolkomenheden in de
regels over de voorwaardelijke machtiging en de observatiemachtiging
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29 436

24. Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met
goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over
integriteit

29 814

25. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een
gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het
arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende bepalingen

29 715

26. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
schrappen aanvraagprocedure intrasectorale programma’s

29 519

27. Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de
tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg

29 753

28. Wijziging van een aantal bepalingen in de TNO-wet in verband met
deregulering en modernisering en ter doorvoering van een aantal technische
wijzigingen alsmede wijziging van de Wet op de Nederlandse organisatie voor
wetenschappelijk onderzoek in verband met het tijdstip van vaststelling van
het wetenschapsbudget en het herstel van een beroepsmogelijkheid

28 443

29. Wijziging van de Kadasterwet, de Invoeringswet Kadasterwet, de
Organisatiewet Kadaster, enige andere wetten en enkele wetboeken in
verband met een verdergaande toepassing van informatie- en communicatietechnologie bij de aanbieding van stukken ter inschrijving in de openbare
registers voor registergoederen, het houden van die registers en de
verstrekking van inlichtingen daaruit, alsmede in verband met enkele
noodzakelijk gebleken technische aanpassingen en het stellen van aanvullende eisen aan het gebruik van elektronische handtekeningen
(Herzieningswet Kadasterwet I)

29 490

30. Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verjaring van en heffing
bij planschadevergoedingsaanspraken, alsmede planschadevergoedingsovereenkomsten)

29 822

31. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg (herstel van enige onvolkomenheden)

29 712

32. Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand aan richtlijn 2003/8/EG van
de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij
grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke
minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen (Implementatie richtlijn rechtsbijstand)

Dinsdag 14 december

14.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur
1. Beëdiging substituut-ombudsman
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
4. Stemmingen
5. VAO Tussenschoolse opvang
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6. VAO Sport
29 800 I

7. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het
jaar 2005

29 800 IIA

8. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2005

29 800 IIB

9. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse
Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van
het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2005

29 800 III

10. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken (III) voor het jaar 2005

29 371

11. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de
ondernemingsraden in verband met de modernisering van de
medezeggenschapsstructuur in de educatie en het beroepsonderwijs en de
versterking van de positie van deelnemers (modernisering medezeggenschap
educatie en beroepsonderwijs)

27 744

12. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven
(decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)

Dinsdag 18 januari

14.00 uur

Woensdag 19 januari

10.15 uur

Donderdag 20 januari

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen

29 259

4. Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten
behoeve van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de
implementatie van het Verdrag van Valletta (Wet op de archeologische
monumentenzorg)

28 985

5. Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in,
alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende
instellingen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in effectenuitgevende instellingen)
Maandag 13 december van 11.00–19.00 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie gezamenlijk over het onderdeel Politie van de begrotingen
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie voor 2005 (29 800-VII
en VI)
Maandag 13 december van 11.15 uur tot 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) (29 800-A, nr. 3)
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Maandag 13 december van 16.30 uur tot 23.00 uur
Van de algemene commissie voor Integratiebeleid over het deel integratie van
de begroting van Justitie (29 800-VI)
Maandag 24 januari van 10.45 uur tot 15.45 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over Wet toezicht
accountantsorganisaties (29 658)
Maandag 31 januari van 10.15–17.00 uur
Van de vaste commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor
Justitie gezamenlijk over het Landelijk beleidskader jeugdzorg en de
voortgangsrapportage jeugdzorg (29 815)
Maandag 31 januari van 14.00–18.00 uur
Van de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
Wijziging van de Monumentenwet 1988 en enkele andere wetten ten behoeve
van de archeologische monumentenzorg mede in verband met de
implementatie van het Verdrag van Valletta (Wet op de archeologische
monumentenzorg) (29 259)
Maandag 7 februari van 10.15 uur tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving (29 614)
Recesperiodes

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 maandag 16 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) én dinsdag 17 mei 2005 (de dag na Pinksteren).

Spreektijden begrotingsbehandeling (ná 2 december):

CDA
PvdA
VVD
SP
LPF
GroenLinks
D66
ChristenUnie
SGP
De Groep Wilders
De Groep Lazrak

49
48
35
20
8
24
13
14
14
6
30

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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