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Dinsdag 14 december

13.00 uur

Woensdag 15 december

10.15 uur

Donderdag 16 december

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Beëdiging substituut-ombudsman
2. Vragenuur
3. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen

29 800 XI, nr. 26
29 800 XI, nr. 27
29 800 XI, nr. 28
29 800
29 800
29 800
29 800
29 800

XI,
XI,
XI,
XI,
XI,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

29
31
32
33
34

Stemmingen

29 800 XI, nr. 39
29 800 XI, nr. 40
29 800 XI, nr. 41
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4. Stemmingen over: moties Milieudeel Vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(XI) voor het jaar 2005
– de motie-Samson c.s. over de verlaging van de EPC
– de motie-De Krom over de afvalstoffenbelasting
– de motie-De Krom/Koopmans over de wettelijke vastgelegde
vergunningstermijnen
– de motie-De Krom c.s. over de multicriteria-analyse
– de motie-Van der Ham c.s. over een verdere verlaging van de EPC
– de motie-Van der Ham/Koopmans over de waterstofambitie
– de motie-Duyvendak/Samsom over afrekenbare jaarlijkse tussendoelen
– de motie-Duyvendak/Van der Ham over extra vergroeningsvoorstellen
5. 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 zekerstelling betaalbaarheid van woonlasten via een
netto huurquote
– de motie-Depla/Veenendaal over koppeling van gegevens voor inzicht in
illegale verhuur en onderhuur
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29 800 XI, nr. 42
29 800 XI, nr. 44
29 800 XI, nr. 45
29 800 XI, nr. 46

29 800 XI, nr. 48
29 800 XI, nr. 50
29 800 XI, nr. 51
29 800 XI, nr. 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
29 800 XI, nr. 61
29 800 XI, nr. 62
29 800 XI, nr. 63
29 800
29 800
29 800
29 800

XI,
XI,
XI,
XI,

nr.
nr.
nr.
nr.

64
65
66
67

29 800 XI, nr. 68
29 800 XI, nr. 69

Stemmingen
28 467

– de motie-Depla c.s. over aanpassing van de huurbescherming ter
bestrijding van illegale onderhuur
– de motie-Depla c.s. over uitbreiding van het aantal huursubsidie-inspecteurs
– de motie-Verdaas c.s. over koppeling wettelijke, snelle uitzettingsprocedure
aan recht op opvang op lagere trede op de woonladder
– de motie-Verdaas/Sterk over resultaatafspraken met de
woningbouwcorporaties over het bouwen voor de onderste treden van de
woonladder
– de motie-Verdaas c.s. over een protocol inzake minimuminzet
woningbouwcorporaties bij overlast
– de motie-Sterk over aanpassing wet- en regelgeving voor aanpak van
onder andere huisvesting illegalen
– de motie-Sterk c.s. over rapportage inzake het tegengaan van kraken van
langdurig leegstaande woningen en kantoren
– de motie-Sterk c.s. over het herstructureringsproject «Hart van Zuid» te
Hengelo
– de motie-Sterk c.s. over aanpassing wet- en regelgeving inzake
grondaankoopbeleid voor woningcorporaties
– de motie-Sterk/Koopmans over substantiële vermindering van het
rijkstoezicht op gemeenten door de VROM-inspectie
– de motie-Van As over de zekerstelling voor langere termijn van 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 Tabaksblat op de
woningcorporaties
– de motie-Veenendaal c.s. over bestuurlijke boetes bij de aanpak van
illegale (onder)verhuur
– de motie-Veenendaal/Depla over effectiever optreden door het OM bij
illegale verhuur
– de motie-Veenendaal c.s. over vrijstelling van belemmerende regelgeving
voor het suboptimale bouwen
– de motie-Van Velzen over uitstel verdere huurliberalisatie bij een
overspannen woningmarkt
– 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 opschorting van de plannen voor een nieuw
huurbeleid
– de motie-Van Gent c.s. over onderzoek naar de effecten van het nieuwe
huurbeleid op het besteedbare inkomen
– de motie-Van Gent/Sterk over de ombouw van leegstaande kantoorpanden
tot woonruimte
6. 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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

28 467, nr. 18

Stemmingen

26 049, nr. 46 (gewijzigd)
26 049, nr. 47

artikel 5:9
gewijzigd amendement Stuurman/Tonkens (13,I)
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

7. 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 het opnemen in het Burgerlijk Wetboek van de
verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg
8. Stemmingen over: moties debat dood Indonesische activist Munir
De voorzitter: mevrouw Karimi heeft haar motie op stuk nr. 46 gewijzigd. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu
kunnen stemmen.
– de gewijzigde 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

Stemming
28 114

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

Stemmingen
29 719

10. Stemmingen in verband met:
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
De voorzitter: In de vergadering van 7 december 2004 is het amendement
Van Dam, nr. 12, door de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement van Dam (9, A t/m C)
onderdeel A
onderdelen B t/m D
amendement van Dam (11, A)
onderdeel E
amendement van Dam (9, D)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

onderdeel H
onderdelen I en J
amendement van Dam
onderdeel K
amendement van Dam
amendement van Dam
amendement van Dam
onderdeel L
onderdelen M t/m U
amendement van Dam
onderdeel V
onderdelen W t/m X
artikel I
artikelen II t/m VII
beweegreden
wetsvoorstel

(11, B)
(11, C en D)
(9, E)
(11, E en F)

(11, G)

Stemming
29 800 VI, nr. 69

11. Stemming over: motie VAO No Cure, No Pay
– de motie-Weekers c.s. over de voortzetting van het experiment No Cure,
No Pay in letsel- en overlijdensschade

Stemmingen
29 363

12. Stemmingen in verband met:
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
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 532

amendement Van Dijken (7)
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

13. stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere
wetten met het oog op de instelling van plusregio’s (Wijzigingswet Wgr-plus)
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdeel A
onderdeel B, aanhef
artikelen 104 t/m 110
gewijzigd amendement Spies/Van Beek (16)
amendement Boelhouwer (18)

N.B. Indien 16 en 18 beide worden aangenomen worden zij samengevoegd;
artikel 111, eerste lid komt dan te luiden:
1. In afwijking van artikel 13, eerste lid, kan in een regeling worden bepaald
dat de leden van het algemeen bestuur van de plusregio door de leden en de
voorzitters van de raden en door de wethouders van de gemeenten die een
plusregio vormen, gezamenlijk uit hun midden worden aangewezen. Tevens
vervalt in 18 in het derde, vierde en vijfde lid van artikel 111 telkens de
zinsnede «onderdeel a,».
–
–
–
–
–
–
–

artikel 111
amendement Boelhouwer (17) (artikel 112 vervalt)
artikel 112
artikelen 113 t/m 117
amendement Slob/Van der Staaij (9) (invoegen nieuw artikel 118)
artikel 118
artikel 119

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, agenda

A–4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
27 008

amendement Slob/Van der Staaij (10) (artikel 120 vervalt)
artikel 120
artikelen 121 t/m 124
onderdeel B
artikel I
amendement Slob/Van der Staaij (11)
artikel II
artikelen III t/m VIII
amendement Slob/Van der Staaij (12)
artikel IX
artikelen X t/m XVI
amendement Van Beek/Spies (15)
artikel XVII
artikelen XVIII en XIX
beweegreden

14. Stemmingen in verband met:
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
– artikelen I t/m IX
– beweegreden

Stemmingen
27 008

29 532
27 008, 29 532, nr. 9
27 008, 29 532, nr. 10

Stemmingen
29 667, nr. 4
29 667, nr. 5
29 667, nr. 6

Stemmingen
29 462

15. Stemmingen over: Moties gezamelijke behandeling:
– 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
– Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere
wetten met het oog op de instelling van plusregio’s (Wijzigingswet Wgr-plus)
– de motie-Spies/Van Beek over de positie van de plusregio’s
– de motie-De Wit over de rol en positie van provincies in het Nederlands
openbaar bestuur
16. Stemmingen over: motie VAO verkeersemissies
– de motie-Duyvendak c.s. over het instellen van een snelheidslimiet van 80
km/u rond grote steden ter verbetering van de luchtkwaliteit
– de motie-Samsom c.s. over aanvullende verkeersmaatregelen voor de 24
leefbaarheidsknelpunten
– de motie-Van Velzen over het instellen van een minimumafstand voor
nieuwbouw voor kwetsbare groepen vanaf snelwegen
17. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband
met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 767

18. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet milieubeheer (Registratie gegevens externe veiligheid
inrichtingen, transportroutes en buisleidingen)
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
29 285

19. Stemmingen in verband met
Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingstructuur)
– artikel I, aanhef en onderdeel A
– amendement Spies/De Krom (11)
– amendement Samsom/Van Velzen (9)
N.B. Indien de amendementen 11 en 9 beide worden aangenomen,
worden de teksten daarvan in elkaar verwerkt.
– onderdeel B
– onderdelen C t/m F
– amendement Samsom c.s. (10)
– onderdeel Fa
– artikel I
– artikelen IA t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
29 285, nr. 12

Stemmingen
29 766

20. Stemming over: motie Wijziging van hoofdstuk 18 van de Wet milieubeheer (Handhavingsstructuur)
– de motie-Spies c.s. over het betrekken van genoemde aspecten in het uit
te brengen verslag over de doeltreffendheid en effecten van de wet
21. Stemmingen in verband met
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)
De voorzitter: In de vergadering van 8 december 2004 is het amendement
De Krom/Spies, nr. 8, door de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

29 766, nr. 10
Stemmingen

29 800 VII, nr. 19
29 800 VII, nr. 20 (gewijzigd)
29 800 VII, nr. 21

artikel I, aanhef en onderdelen A t/m H
amendement De Krom / Spies (10)
onderdeel I
onderdelen J t/m M
amendement De Krom / Spies c.s. (9) (invoegen onderdeel N)
onderdeel N
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

22. Stemming over: motie 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)
– de motie-De Krom/Samsom over de ZBO-status voor de NEA
23. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
2005
De voorzitter: de heer van Beek heeft zijn motie op stuk nr. 20 gewijzigd. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu
kunnen stemmen.
– de motie-Fierens over neveninkomsten van Commissarissen der Koningin
– de gewijzigde motie-Van Beek over een vervangend belastinggebied voor
gemeenten
– de motie-Slob c.s. over WAO-ers als lid van een vertegenwoordigend
orgaan
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29 800 VII, nr. 22

– de motie-Van der Staaij c.s. over een plan voor een alternatief lokaal
belastinggebied

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaat van het
gemeentefonds voor het jaar 2005
De voorzitter: mevrouw De Pater-van der Meer heeft haar motie op stuk nr. 7
gewijzigd. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
hierover nu kunnen stemmen.
– de motie-De Pater-van der Meer over implementatie van de bundeling van
specifieke uitkeringen
– de gewijzigde motie-De Pater-van der Meer over de heffing van precario op
ondergrondse infrastructuur van nutsbedrijven

29 800 B, nr. 6
29 800 B, nr. 7 (gewijzigd)

Stemmingen
27 925, nr. 151
27 925, nr. 152
27 925, nr. 153

25. Stemmingen over: moties VAO Terrorisme
– de motie-Van Heemst/Dijsselbloem over het opstellen van een zwarte lijst
van radicale islamisten
– de motie-Van Heemst over het voorkomen van het doorsluizen van gelden
van non-profitorganisaties naar terroristische activiteiten
– de motie-Van Heemst over het instellen van een undercover-unit bij de
nationale recherche om discriminatie en racisme bloot te leggen

Stemming
29 575, nr. 7

26. Stemming over:
– de motie-Hessels over de MEP en de MEP-subsidie

Stemming
29 800 VI, nr. 54

27. Stemming over:
– de motie-Lambrechts c.s. over het niet gescheiden uitzetten van gezinnen
28. VAO Flora- en Faunawet
29. VAO IOB
30. VAO Schuldhulpverlening
31. VAO Tussenschoolse opvang
32. VAO Sport

29 814

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

29 800 I

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

29 800 IIA

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

29 800 IIB

36. 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

37. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken (III) voor het jaar 2005
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38. Debat over de Najaarsnota en de suppletoire begrotingen
Met spreektijden voor
CDA, PvdA en VVD
SP, LPF, GroenLinks en D66
ChristenUnie en SGP
Groep Wilders en Groep Lazrak
29 490

29 762

29 763

10
7
5
2

minuten
minuten
minuten
minuten

40. Wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (verjaring van en heffing
bij planschadevergoedingsaanspraken, alsmede planschadevergoedingsovereenkomsten)
41. Gezamelijke plenaire afronding van:
– Regels inzake de aanspraak op een financiële tegemoetkoming in de
premie van een zorgverzekering vanwege een laag inkomen (Wet op de
zorgtoeslag)
– Regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten
behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

Stemmingen

Stemmingen donderdag 16 december bij de aanvang van de middagvergadering:

Stemmingen
29 800 I

1. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar
2005
Lijst volgt

Stemmingen
29 800 IIA

2. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar
2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 IIB

3. Stemmingen in verband met
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
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 III

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken,
het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2005
Lijst volgt
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Stemmingen
29 800 IV

5. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 V

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2005
De Voorzitter: in het begrotingsoverleg van 1 november 2004 zijn de
amendementen Huizinga-Heringa/Brinkel (stuk nr. 5), Van der Staaij/Brinkel
(stuk nr. 8) en Brinkel c.s. (stuk nr. 15) door de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 VI

artikelen 1 t/m 4
amendement Karimi/Van der Laan (9,I)
amendement Van der Laan (16,I)
artikel 1
amendement Wilders (3,I)
artikel 2
artikel 3
amendement Wilders (3,II)
amendement Karimi/Van der Laan (10,I)
amendement Karimi (17)
amendement Van der Staaij c.s. (18)
artikel 4
amendement Wilders (3,III)
amendement Karimi/Van der Laan (10,II)
amendement Karimi/Van Baalen (14,I)
artikel 5
artikelen 6 t/m 9
amendement Karimi/Van der Laan (9,II)
amendement Karimi/Van Baalen (14,II)
artikel 10
amendement Van der Laan (16,II)
artikel 11
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2005
Lijst volgt

Stemmingen
29 800 VII

8. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2005
Lijst volgt
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Stemmingen
29 800 B

9. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 C

10. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 VIII

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2005
Lijst volgt

Stemmingen

12. Stemmingen over: (moties onderdeel mediabeleid)
Lijst volgt

Stemmingen

13. Stemmingen over: (moties onderdeel cultuur)
Lijst volgt

Stemmingen
29 800 IXA

14. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 IXB

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2005
De Voorzitter: de heer Van der Vlies trekt amendement nr. 8 in.
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 G

artikel 1 t/m 3
amendement Dittrich (11)
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2005
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, agenda

A–10

Stemmingen
29 800 X

17. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 XI

artikel 1 t/m 4
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2005
De Voorzitter: de heer Samsom trekt amendement nr. 22 in.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 XII

artikel 1 t/m 4
artikel 01
amendement Van Velzen (3)
amendement Van Gent (14)
amendement Van Gent (15)
amendement Van Gent (16,I)
amendement Van Gent (17)
amendement Van Gent (18)
amendement Van Gent (19)
amendement Van Gent (25)
artikel 02
artikel 03
amendement Van Gent (16,II)
artikel 04
artikelen 05 t/m 10
amendement Koopmans/De Krom (20)
amendement Samsom (21,I)
artikel 11
artikel 12
amendement Samsom (21,II)
amendement Van Velzen (36,I)
amendement Van Velzen (37,I)
artikel 13
artikelen 14 t/m 16
departementale begrotingsstaat
amendement Van Velzen (36,II)
amendement Van Velzen (36,III)
amendement Van Velzen (37,II)
amendement Van Velzen (37,III)
begrotingsstaat inzake het agentschap
beweegreden
wetsvoorstel

19. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2005
Stemmingen 21 december

Stemmingen
29 800 A

20. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2005
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Stemmingen 21 december
Stemmingen

21. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2005
Stemmingen 21 december

Stemmingen
29 800 XIII

22. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2005
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 D

23. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 XIV

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat, artikel 1
amendement Van Dam/Gerkens (6,I)
gewijzigd amendement Van Dam/Vendrik (14,II)
gewijzigd amendement Van Dam/Vendrik (15,I)
gewijzigd amendement Van Dam/Vendrik (15,II)
artikel 2
amendement Vendrik/Van Dam (9)
artikel 3
artikel 4
gewijzigd amendement Van Dam/Vendrik (14,I)
gewijzigd amendement Van Dam/Vendrik (15,III)
artikel 5
artikelen 6 t/m 9
amendement Van Dam/Gerkens (6,II)
artikel 10
artikelen 21 t/m 23
departementale begrotingsstaat
gewijzigd amendement Van Dam/Vendrik (15,IV)
begrotingsstaat inzake de agentschappen
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

24. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2005
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 5
gewijzigd amendement Van Velzen (6,I)
gewijzigd amendement Van Velzen (6,II)
amendement Kruijsen (21,I)
amendement Kruijsen (25,I)
amendement Kruijsen (25,II)
gewijzigd amendement Kruijsen/Snijder-Hazelhoff (27)
gewijzigd amendement Kruijsen/Vos (29)
gewijzigd amendement Kruijsen/Vos (52,I)
artikel 01
gewijzigd amendement Kruijsen/Vos (28,I)
artikel 02
amendement Kruijsen (25,III)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 800 F

25. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het
jaar 2005
–
–
–
–

Stemmingen
29 800 XV

gewijzigd amendement Kruijsen/Vos (28,II)
amendement Samsom/Waalkens (54,I)
artikel 03
artikel 04
amendement Kruijsen (21,II)
amendement Waalkens (24,I)
gewijzigd amendement Kruijsen/Vos (52,II)
artikel 05
amendement Waalkens (24,II)
artikel 06
amendement Van Velzen (3)
amendement Waalkens/Van der Ham (26,I)
amendement Waalkens/Van der Ham (26,II)
artikel 07
artikelen 08
amendement Samsom/Waalkens (54,II)
artikel 09
artikelen 09 t/m 11
departementale begrotingsstaat
gewijzigd amendement Van Velzen (6,III)
gewijzigd amendement Van Velzen (6,IV)
amendement Waalkens/Van der Ham (26,III)
begrotingsstaat inzake de basten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

26. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005
Lijst volgt

Stemmingen
29 800 XV, nr. 35
29 800 XV, nr. 36
29 800 XV, nr. 37
29 800 XV, nr. 38
29 800 XV, nr. 39
29 800 XV, nr. 40
29 800 XV, nr. 41
29 800 XV, nr. 42
29 800 XV, nr. 43

27. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005
– de motie-Douma c.s. over een actief vervolgingsbeleid van discriminatie op
de arbeidsmarkt
– de motie-Douma over bestrijding van werkloosheid onder jongeren tussen
15 t/m 24 jaar
– de motie-Douma over stimulering van scholing van werknemers
– de motie-Douma over het behoud van een overheidsbijdrage voor
kinderopvang gedurende het eerste halfjaar van werkloosheid
– de motie-Noorman-den Uyl over omzetting van fiscale
ouderenheffingskortingen in een subsidie- of toelagensysteem
– de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over continuering van projectmatige
activiteiten van Sjakuus
– de motie-Verburg/Bibi de Vries over halvering van de arboregel- en
administratiedruk
– de motie-Varela over het creëren van een platform maakindustrie
– de motie-De Wit/Van Gent over het bij voorrang werken aan herstel van
koopkracht van de minima
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29 800 XV, nr. 44
29 800 XV, nr. 45
29 800 XV, nr. 46
29 800 XV, nr. 47

Stemmingen
29 800 E

– de motie-Koşer Kaya c.s. over c.s. over gevolgen van het wegvallen van
werkgeversbijdragen voor kinderopvang voor de arbeidsparticipatie
– de motie-Koşer Kaya c.s. over een tegemoetkoming in kosten voor
kinderopvang voor zieke mensen met een WAO-uitkering
– de motie-Van Gent c.s. over een kostenloos identiteitsbewijs voor mensen
met een inkomen op of rond het minimum
– de motie-Van Gent/De Wit over mogelijkheden tot bijverdienen voor
alleenstaande ouders in de bijstand
28. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2005
–
–
–
–

Stemmingen

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

29. Stemmingen over: (moties begroting SZW)
Lijst volgt

Stemmingen
29 800 XVI

30. Stemmingen in verband met
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2005
De Voorzitter: de heer Van der Vlies trekt amendement nr. 24 in.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 6
amendement Kant (23,I)
amendement Heemskerk (33,I)
amendement Heemskerk (45)
artikel 21
amendement Kant (23,II)
artikel 22
artikel 23
amendement Van der Laan (6)
amendement Kant (13,I)
amendement Van der Laan/Wolfsen (72)
artikel 24
amendement Vietsch/Van Miltenburg (31)
artikel 25
artikelen 26 en 27
amendement Dijksma/Van der Ham (82)
artikel 28
artikelen 29 en 30
amendement Heemskerk (34,I)
artikel 31
amendement Kant (13,II)
gewijzigd amendement Kant (14)
amendement Arib (19)
amendement Tonkens c.s. (20 herdruk)
artikel 32
amendement Buijs c.s. (32)
amendement Arib (67)
artikel 33
artikelen 34 t/m 36
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dinsdag 21 december

amendement Heemskerk (34,II)
artikel 37
amendement Tonkens c.s. (21 herdruk)
artikel 38
artikel 98
amendement Heemskerk (33,II)
artikel 99
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

12.00 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat Europese Top
Met spreektijden voor:
CDA, PvdA en VVD
SP, LPF, GroenLinks en D66
ChristenUnie en SGP
Groep Wilders en Groep Lazrak

Dinsdag 18 januari

14.00 uur

Woensdag 19 januari

10.15 uur

Donderdag 20 januari

10.15 uur

10
7
5
2

minuten
minuten
minuten
minuten

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)

27 744

6. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven
(decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)
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Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 13 december 2004 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 2004 van 13.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
Onderdeel Cultuur van de begroting van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(29 800 VIII) (voortzetting).
Maandag 13 december 2004 van 16.30 – 23.00 uur
Van de algemene commissie voor Integratiebeleid over het deel integratie van
de begroting van Justitie (29 800 VI)
Maandag 20 december 2004 van 11.15 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) (29 800 A, nr. 3)
Maandag 17 januari 2005 van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de Nota Ruimte (29 435)
Maandag 31 januari 2005 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 2005 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 2005 van 10.15 – 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 2005 t/m maandag 21 februari 2005
– Meireces 2005: vrijdag 29 april 2005 t/m maandag 16 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) én dinsdag 17 mei 2005 (de dag na Pinksteren).

Spreektijden begrotingsbehandeling CDA
(ná 2 december):
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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