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Vergaderjaar 2004–2005

Agenda

4 februari 2005

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 8 februari

14.00 uur

Woensdag 9 februari

10.15 uur

Donderdag 10 februari

10.15 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
29 975

3. Voordracht voor de benoeming van een referendumcommissie als bedoeld
in de Wet raadplegend referendum Europese Grondwet
4. VAO Arbeidsmarktbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Weer samen naar school, leerlinggebonden financiering en
onderwijsachterstanden
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Geneesmiddelenbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Administratieve lasten
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO over de Ama campus
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 311

OVG1206
0405tkage040205
ISSN 0921 - 7371

9. Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere
wetten naar aanleiding van onderdelen van de evaluatie van de Algemene
wet gelijke behandeling, de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
en artikel 646 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (Evaluatiewet Algemene
wet gelijke behandeling)
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28 220
29 737

10. Gezamenlijke behandeling van
– Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het
gebruik van internationale jaarrekeningstandaarden
– Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad
van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden
voor jaarrekeningen (PbEG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de
waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere
financiële instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de
Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en
verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening,
IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)
11. Debat Terrorismebestrijding
met spreektijden voor:
CDA, PvdA en VVD
LPF, SP, GroenLinks en D66
ChristenUnie en SGP
Groep Lazrak en Groep Wilders

15
12
8
3

minuten
minuten
minuten
minuten

29 623

12. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband
met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering
van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de
Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding
zorgverzekeringswetten)

29 658

13. Wet toezicht accountantsorganisaties (re- en dupliek)

29 619

14. Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling
budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot
intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen)

29 616, nrs. 16 en 17

15. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften

29 845

16. Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/577/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 22 juli 2003 inzake de tenuitvoerlegging in de Europese
Unie van beslissingen tot bevriezing van voorwerpen of bewijsstukken (PbEG
L 196)
Donderdag 10 februari, aanvang middagvergadering:

Stemmingen
29 736

1. Stemmingen in verband met
Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met
de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs
– wetsvoorstel
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Stemmingen
29 800 XVI, nr.
29 800 XVI, nr.
29 800 XVI, nr.
29 800 XVI, nr.

109
110
111
112

29 800 XVI, nr. 113

2. Stemmingen over: moties VAO Tabaksbeleid
– de motie-Schippers c.s. over ventilatie- en luchtzuiveringssystemen
– de motie-Timmer c.s. over de Voedsel- en Warenautoriteit
– de motie-Buijs c.s. over een stappenplan voor zorginstellingen
– de motie-Kant over ondersteuningsmogelijkheden voor stoppen met roken
in het ziekenfondspakket
– de motie-Hermans/Schippers over het stappenplan voor de horeca

Stemmingen
29 956, nr. 5

3. Stemmingen over: moties VAO Zeebeving Zuid-Azië en Oost-Afrika
– de motie-Samsom c.s. over verhoging van het ODA-budget met 104,1 mln
euro

Stemmingen
28 495

4. Stemmingen in verband met
Voorstel van wet van de leden Dittrich en Van Haersma Buma tot wijziging
van het Wetboek van Strafrecht in verband met het vervallen van de
verjaringstermijn voor de vervolging van moord en enkele andere misdrijven
alsmede enige aanpassingen van de regeling van de verjaring en de stuiting
van de verjaring en de regeling van de strafverjaringstermijn (opheffing
verjaringstermijn bij zeer ernstige delicten)
– artikel I, aanhef
– amendement Eerdmans (12, II)
indien amendement 12, II verworpen:
– amendement Eerdmans (10, I),
– amendement Eerdmans (11, I)
– artikel I, onderdeel A
– artikel I, onderdeel B
– amendement Eerdmans (12, III) (invoegen onderdeel Ba)
– amendement Eerdmans (12, IV)
indien amendement 12, IV verworpen:
– amendement Eerdmans (10, II),
– amendement Eerdmans (11, II)
– artikel I, onderdeel C
– artikel I
– amendement Eerdmans (12, V)
– artikel II
– artikelen III en IV
– amendement Eerdmans (12, I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
22 343, nr. 105
22 343, nr. 106
22 343, nr. 107

Stemmingen
29 764

5. Stemmingen over: (moties debat rapport inventarisatie milieucriminaliteit)
– de motie-Van Velzen/Vos over een parlementair onderzoek
– de motie-Tichelaar c.s. over openbaarmaking van namen van veroordeelde
overtreders van de Kaderwet diervoeders
– de motie-Vos c.s. over vervanging van de negatieflijst verboden
grondstoffen door een positieflijst toegestane ingrediënten
6. Stemmingen in verband met
Harmonisatie van inkomensafhankelijke regelingen (Algemene wet
inkomensafhankelijke regelingen)
Bijgewerkt t/m 3 februari
–
–
–
–
–
–

amendement Noorman-den Uyl (19) (invoegen artikel 01)
artikelen 1 t/m 8
amendement Noorman-den Uyl (30)
artikel 9
artikelen 10 t/m 14
amendement Kant (7, I)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 765

indien amendement 7, I verworpen:
– amendement Noorman-den Uyl (16)
artikel 15
artikel 16
gewijzigd amendement Noorman-den Uyl (31)
artikel 17
artikel 18
amendement Kant (7, II)
artikel 19
artikelen 20 t/m 37
amendement Weekers (34, I)
amendement Noorman-den Uyl (21, I)
artikel 38
artikel 39
amendement Weekers (34, II)
artikel 40
amendement Weekers (34, III) (invoegen artikel 40a)
artikelen 41 t/m 44
amendement Noorman-den Uyl (21, II)
artikel 45
amendement Omtzigt (32) (invoegen artikel 45a)
artikelen 46 t/m 49
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met
Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Aanpassingswet Algemene
wet inkomensafhankelijke regelingen)
Bijgewerkt t/m 3 februari
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

hoofdstuk 1, afdeling A
hoofdstuk 1, afdeling B, artikel I
gewijzigd amendement Noorman-den Uyl (14, I) (invoegen artikel II)
hoofdstuk 1, afdeling B
hoofdstuk 1, afdeling C en D
gewijzigd amendement Noorman-den Uyl (14, II ) (invoegen artikel II)
hoofdstuk 1, afdeling E
hoofdstuk 1
amendement Verburg/Weekers (13)
hoofdstuk 2, artikel I
hoofdstuk 2, artikelen II en III
amendement Vendrik c.s. (10, I) (invoegen hoofdstuk 2, artikel IIA)
amendement Vendrik c.s. (10, II)
hoofdstuk 2, artikel III
hoofdstuk 2
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
29 764, nr. 33
29 764, nr. 35
29 764, nr. 36

8. Stemmingen over: (moties wetsvoorstellen AWIR)
– de motie-Verburg c.s. over een wijziging van benaming in de AWIR
– de motie-Noorman-den Uyl over de naamgeving van subsidies in de Awir
– de motie-Vendrik c.s. over uitvoering van de vangnetregeling door de
Belastingdienst/Toeslagen

Stemming
24 691, nr. 57

9. Stemming over: (motie debat tweede Maasvlakte)
– de motie-Duyvendak/Gerkens over ontwikkeling van duurzame
alternatieven voor investeringen in de regio Rijnmond
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Eindstemming
28 484

10. Eindstemming in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in
verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima
– wetsvoorstel

Dinsdag 22 februari

14.00 uur

Woensdag 23 februari

10.15 uur

Donderdag 24 februari

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Debat Normen & Waarden

29 614

4. Hoofdlijnendebat Nota Grondrechten in een pluriforme samenleving
met spreektijden voor:
CDA, PvdA en VVD
15 minuten
SP, LPF, GroenLinks en D66
10 minuten
ChristenUnie, SGP, Groep Wilders en Groep Lazrak 7 minuten

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) (re- en dupliek)
6. VAO Orgaandonatie
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27 744

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

28 999

8. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze
wet opgenomen klachtregeling

29 747

9. Wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet
grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de
Zuiderzeesteunwet

29 481

10. Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling)

29 437

11. Goedkeuring van het op 29 april 2003 te Berlijn totstandgekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland inzake
de uitoefening van de Luchtverkeersleiding door de Bondsrepubliek Duitsland
boven Nederlands grondgebied alsmede de gevolgen van burgergebruik van
de luchthaven Niederrhein op het grondgebied van het Koninkrijk der
Nederlanden

29 738

12. Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met aanscherping van de wekeneis
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29 700

13. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van
een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen (Wet inburgering in het buitenland)

29 686

14. Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van
de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde
vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen
van deelnemingen

29 828

15. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met het gebruik van de videoconferentie in het strafrecht

29 805

16. Wijziging en aanvulling van een aantal bepalingen in het Wetboek van
Strafvordering met betrekking tot de betekening van gerechtelijke mededelingen in strafzaken

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 7 februari van 14.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over wetsvoorstel 29 474
(Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Postwet en de
Telecommunicatiewet houdende een verruiming van de bestaande delegatiegrondslagen, zodat de EG-besluiten op het terrein van energie, post en
telecommunicatie in een kortere tijdsspanne kunnen worden geïmplementeerd; met behoud van het primaat van de politiek, omdat de Staten-Generaal
in een zo vroeg mogelijk stadium zullen worden betrokken bij de totstandkoming van die EG-besluiten, alsmede bij de keuzes die de lidstaten op grond
van die besluiten kunnen maken) (Wet totstandkoming en implementatie
EG-besluiten op het terrein van de energie, post en telecommunicatie)
Maandag 21 februari van 15.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Verkeer en
Waterstaat en voor Economische Zaken over de Nota Ruimte (29 435)
(vervolg)

Recesperiodes

– 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 op dinsdag 17 mei 2005 (de dag na Pinksteren).
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