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Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
23 490, nr. 372

23 490, nr. 373

Stemmingen
29 827
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ISSN 0921 - 7371

2. Stemmingen over: moties debat JBZ-Raad van 2 juni 2005
– de motie-Vendrik c.s. over onthouding in de JBZ-Raad van welke
instemming dan ook rondom het initiatiefvoorstel bewaarplicht
verkeersgegevens telecommunicatie
– de motie-Vendrik c.s. over het zich verzetten in de JBZ-Raad tegen verdere
onderhandelingen en besluitvorming over bewaarplicht van verkeersgegevens
telecommunicatie
3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op de
economische delicten en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie
van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 28 januari 2003 betreffende handel met voorwetenschap
en marktmanipulatie (PbEU L 96), richtlijn nr. 2003/124/EG van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot uitvoering van
richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de
definitie en openbaarmaking van voorwetenschap en de definitie van
marktmanipulatie betreft (PbEU L 339), Richtlijn nr. 2003/125/EG van de
Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 2003 tot
uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat de juiste voorstelling van beleggingsaanbevelingen en de bekendmaking
van belangenconflicten betreft (PbEU L 339) en richtlijn nr. 2004/72/EG van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot
uitvoering van richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat gebruikelijke marktpraktijken, de definitie van voorwetenschap met
betrekking tot van grondstoffen afgeleide instrumenten, het opstellen van
lijsten van personen met voorwetenschap, de melding van transacties van
leidinggevende personen en de melding van verdachte transacties betreft
(PbEU L 72) (Wet marktmisbruik)
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– artikelen I tot en met VII
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
29 930

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 004

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m E
onderdeel F, aanhef
artikelen 5a t/m 5d
gewijzigd amendement Van der Vlies c.s. (14)
artikel 5e
amendement Koopmans c.s. (12)
amendement Waalkens (27)
artikel 5f
artikel 5g
onderdeel F
onderdelen G t/m L
onderdeel M, aanhef
amendement Van den Brink (11, A)
artikel 59
amendement Van den Brink (11, B)
artikel 59a
artikel 59c
onderdeel M
onderdelen N t/m X
artikel I
artikelen II t/m XII
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing
mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging
productierechten)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Koopmans c.s (9, I) (vervallen van onderdeel ag)
onderdeel A
onderdelen B en C
onderdeel D, aanhef
amendement Koopmans c.s (9, II)
artikel 55
artikel 56 t/m 58d
amendement Koopmans c.s (9, III) (vervallen van artikel 58e)
artikel 58e
de artikelen 58f en 58g
amendement Koopmans c.s. (9, IV)
artikel 58h
de artikelen 58i en 58j
amendement Van der Vlies c.s. (14, I)
opschrift Titel 5
amendement Van der Vlies c.s. (13, I)
artikel 58k
amendement Van den Brink (12)
artikel 58l
amendement Van der Vlies c.s. (14, II) (vervallen van artikel 58m)
Indien amendement Van der Vlies c.s. (14, II) wordt verworpen:
amendement Van der Vlies c.s. (13, II)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

29 930/30 004, nr. 15
29 930/30 004, nr. 16
29 930/30 004, nr. 17
29 930/30 004, nr. 18
29 930/30 004, nr. 19
29 930/30 004, nr. 20
29 930/30 004, nr. 21
29 930/30 004, nr. 22
29 930/30 004, nr. 23
29 930/30 004, nr. 24
29 930/30 004, nr. 25
29 930/30 004, nr. 26

Stemmingen
28 163

artikel 58m
onderdeel D
amendement Van der Vlies c.s. (14, III)
amendement Koopmans c.s. (9, V)
onderdeel E
onderdeel F
amendement Koopmans c.s. (9, VI) (vervallen van onderdeel G)
onderdeel G
amendement Koopmans c.s. (9, VII)
onderdeel H
artikel I
de artikelen II en III
amendement Koopmans c.s. (9, VIII)
artikel IV
amendement Koopmans c.s. (9, IX)
artikel V
amendement Koopmans c.s. (9, X)
artikel VI
artikel VII
amendement Koopmans c.s. (9, XI, punt 1)
amendement Van der Vlies c.s. (14, IV)
amendement Koopmans c.s. (9, XI, punt 2)
amendement Koopmans c.s. (9, XI, punt 3)
artikel VIII
de artikelen IX t/m XII
amendement Koopmans c.s. (9, XII)
amendement Van der Vlies c.s. (14, V)
bijlage
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen over moties: Wijziging van de Meststoffenwet (invoering
gebruiksnormen) en Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de
Wet verplaatsing mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij
(vereenvoudiging productierechten)
– de motie-Waalkens/Vos over het onderscheid tussen weidende en
opgestalde koeien
– de motie-Koopmans/Oplaat over het verlenen van een ontheffing van
spoor 1
– de motie-Koopmans/Oplaat over de monitoring richtsnoer voor de
Nitraatrichtlijn
– de motie-Van den Brink over de verruiming van de datum van 10 mei tot
1 juni
– de motie-Van den Brink over het scheuren van grasland in de periode van
1 februari–1 november
– de motie-Van den Brink over de regeling boer-boer-transport
– de motie-Van den Brink over schapen die buiten de werking van de
Meststoffenwet vallen
– de motie-Van den Brink over het gebruik van alle soorten fosfaat bij
reparatiebemesting
– de motie-Van den Brink over de werkingscoëfficïent
– de motie-Vos/Waalkens over het versnellen van het proces richting
evenwichtsbemesting van fostaat
– de motie-Van der Vlies c.s. over een taskforce mestbewerking en
mestverwerking (29 930, 30 004, nr. 25)
– de motie-Van den Brink over het op wetenschappelijke gronden aanwijzen
van nitraatgevoelige gebieden
7. Stemmingen in verband met:
Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de Wet op

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, agenda

A–3

de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van informatie over de
hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders van
ondernemingen aan de ondernemingsraad (Wet Harrewijn)
De Voorzitter: Het amendement Giskes (nr. 11) wordt ingetrokken
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 671

artikel I, aanhef
gewijzigd amendement Douma (19) (zesde lid van artikel 31d vervalt)
artikel 31d
artikel 31e
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen Protocol nr.
13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle
omstandigheden (Trb. 2002, 119)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 849

9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en
enige andere wetten in verband met de buitengerechtelijke afdoening van
strafbare feiten (Wet OM-afdoening)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m M
onderdeel N, aanhef
amendement Wolfsen (9)
artikel 257a
artikel 257b
amendement Wolfsen (10)
amendement Griffith (13, I)
artikel 257c
artikel 257d
amendement De Wit (12, I)
amendement Griffith (13, II)
artikel 257e
amendement De Wit (12, II)
artikel 257g
artikel 257h
onderdeel N
onderdelen O en P
amendement Wolfsen (11) (invoegen onderdeel Pa)
onderdelen Q t/m GG
artikel I
artikelen II en III
artikel IV, aanhef
onderdeel A
amendement Rouvoet en Wolfsen (14, I) (onderdeel B vervalt)
onderdeel B
onderdeel C
artikel IV
artikel V
artikel VI, aanhef
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Rouvoet en Wolfsen (14, II) (artikel VI vervalt)
artikel VI
artikelen VII t/m IX
amendement Rouvoet en Wolfsen (14, III) (artikel X vervalt)
artikel X
amendement Rouvoet en Wolfsen (14, IV)
artikel XI
artikelen XII t/m XXIII
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: motie Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het
Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de
buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening)

29 849, nr. 16 (gewijzigd, was nr. 15)

– de gewijzigde motie-Eerdmans c.s.over het niet in aanmerking laten komen
voor afdoening door het OM met een strafbeschikking van zeden-en
geweldsmisdrijven die letsel tot gevolg hebben

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties debat over het achterlaten van vrouwen en
kinderen in Marokko
– de motie-Azough c.s. over duidelijkheid over ondersteuning en rechten van
verschillende groepen achtergelaten vrouwen
– de motie-Azough c.s. over een maandelijkse rapportage over de stand van
zaken rond achtergelaten vrouwen en kinderen

29 742, nr. 13
29 742, nr. 14

Stemming
23 432, nr. 191

Stemmingen
29 763, nr. 77
29 763, nr. 78
29 763, nr. 79
29 763, nr. 80
29 763, nr. 81
29 763, nr. 82
29 763, nr. 83
29 763, nr. 84
29 763, nr. 85
29 763, nr. 86
29 763, nr. 87
29 763, nr. 88
29 763, nr. 89
29 763, nr. 90
29 763, nr. 91

12. Stemming over: motie debat over uitspraken van minister Brinkhorst
inzake het Irak-dossier
– de motie-Koenders c.s. over volledige openheid inzake het complete
Irak-dossier
13. Stemmingen over: moties VAO Voortgang Zorgverzekeringswet
– de motie-Smilde c.s. over een aangepaste regeling voor zittend
ziekenvervoer
– de motie-Omtzigt/Schippers over parameters voor verevening
– de motie-Omtzigt over heffing van de werkgeversbijdrage over het inkomen
uit alimentatie
– de motie-Kant over opname van de aanspraak op mondzorg in het
ontwerpbesluit Zorgverzekering
– de motie-Kant over opname van de aanspraak op zorg door
mondhygiënisten in het ontwerpbesluit Zorgverzekering
– de motie-Kant over beperkingen ter zake van dieetadvies
– de motie-Kant over opname van vergoeding dieetkosten op medische
indicatie in het ontwerpbesluit Zorgverzekering
– de motie-Kant over het niet heffen van een eigen bijdrage bij bemiddeling
bij geschillen
– de motie-Kant over bescherming van de privacy van verzekerden
– de motie-Heemskerk c.s over de inhoud van polissen
– de motie-Heemskerk/Tonkens over inkomenseffecten bij stapeling van
no-claim, eigen bijdrage en eigen risico
– de motie-Schippers/Smilde over voorwaarden voor vergoeding van
specialistische hulp
– de motie-Van der Vlies c.s over zodanige contractering van eerstelijnszorg
door huisartsen dat hun poortwachtersfunctie onverkort tot zijn recht komt
– de motie-Tonkens c.s. over opname van kwaliteitseisen voor
beroepsgroepen in het ontwerpbesluit Zorgverzekering
– de motie-Tonkens c.s. over het buiten het eigen risico houden van kosten
voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg
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Stemmingen
29 804, nr. 3
29 804, nr. 4
29 804, nr. 5
29 804, nr. 6
29 804, nr. 7

29 804,
29 804,
29 804,
29 804,

nr.
nr.
nr.
nr.

8
9
10
11

29 804, nr. 12
29 804, nr. 13

14. Stemmingen over: moties notaoverleg over de notitie Nieuwe accenten op
het terrein van werk en inkomen
– de motie-Koşer-Kaya over zodanige vormgeving van de tegemoetkoming in
kosten voor kinderopvang dat werken lonend blijft
– de motie-Koşer-Kaya over het overnemen van het SER-advies omtrent het
grotendeels afschaffen van de verwijtbaarheidstoets
– de motie Verburg/Bussemaker over opnemen van de factor investering in
en scholing van de werknemer in het ontslagrecht
– de motie-Bussemaker over een integrale reactie op de adviezen en notities
van verschillende organisaties
– de motie-Bussemaker over mogelijke andere besteding van
kostwinnersbepalingen en budgettaire middelen in een ouderschapsmodel of
participatiemodel
– de motie-Weekers over het ontvangen van een bouwstenennotitie
– de motie-Weekers over verlaging van de kosten voor kinderopvang
– de motie-Weekers over herziening van het ontslagrecht
– de motie-Weekers over het voortbestaan van verschillen in minimumloon
per sector
– de motie-Van Gent over terugdringen van generieke regelingen
– de motie-Van Gent over verhoging van de arbeidsparticipatie

28 074

15. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven
Schiphol (voortzetting)

30 013

16. Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie van
richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 4 november 2003 betreffende het prospectus dat
gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel worden toegelaten en tot wijziging van Richtlijn
2001/34/EG (PbEU L 345) en tot uitvoering van verordening nr. 809/2004 van
de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 april 2004 tot
uitvoering van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad
wat de in het prospectus te verstrekken informatie, de vormgeving van het
prospectus, de opneming van informatie door middel van verwijzing, de
publicatie van het prospectus en de verspreiding van advertenties betreft
(PbEU L 149)

29 992

17. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mededingingswet
en de Telecommunicatiewet vanwege de inwerkingtreding van de Wet van
9 december 2004 tot wijziging van de Mededingingswet in verband met het
omvormen van het bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit tot zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 2005, ...) (Reparatiewet
NMa-ZBO)
18. Spoeddebat IJzeren Rijn
met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

30 090

19. Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in wetgeving op
het terrein van de arbeidsmarkt en de bijstand en enige andere terreinen

29 952

20. Wijziging van de wet van 1 oktober 1992, houdende bijzondere regels
met betrekking tot het recht op uitkering als bedoeld in de Uitkeringswet
gewezen militairen alsmede wijziging van die wet (Stb. 1992, 573) in verband
met de verlenging van de openstelling van de Uitkeringswet gewezen
militairen voor de oudere gewezen militair, die voortijdig de dienst met een
recht op wachtgeld zou moeten verlaten

30 016

21. Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten
van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan
overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij
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scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en
enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen
30 097

22. Wijziging van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de Wet
kinderopvang, de Huursubsidiewet en enige andere wetten

Dinsdag 7 juni

14.00 uur

Woensdag 8 juni

10.15 uur

Donderdag 9 juni

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Drank- en horecawet
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Industriebrief
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 283

6. Debat met de regering over het rapport van de tijdelijke commissie
Onderzoek naar infrastructuurprojecten

28 852

7. Debat met de regering over het rapport van de tijdelijke commissie
Onderzoek naar de Zorguitgaven

29 818
29 945

8. Gezamenlijke behandeling van:
Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet
medezeggenschap werknemers)
Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de
totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet
Wet medezeggenschap werknemers)

30 030

9. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2004

29 353

10. Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het
verkrijgen van gezamenlijk gezag (voortzetting)

29 912

11. Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr.
2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese
Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de
auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272)

29 913

12. Wijziging van de Postwet (wijziging van de grenzen van het voorbehouden postvervoer)

29 685

13. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het
inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomensen vermogensbegrip

29 395

14. Wijziging van de wet van 27 juni 2002 (Stb. 374) in verband met de
invoering van een evaluatieverplichting van het vijfbanenstelsel van de
luchthaven Schiphol
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29 859

15. Wijziging van de Tracéwet (tweede tranche)

29 983

16. Wijziging van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend
verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten in verband
met de uitbreiding van de werkingssfeer van de wet arbeidsvoorwaarden
grensoverschrijdende arbeid

Dinsdag 14 juni

14.00 uur

Woensdag 15 juni

10.15 uur

Donderdag 16 juni

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

29 874

4. Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot
stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de
verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op
1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb.
2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag
inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van
Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op
29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64)

29 707

5. Wijziging van artikel 274 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (teneinde
doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te bevorderen)

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 30 mei 2005 van 16.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
Wijziging van de Mediawet (het vervallen van de verspreidingsbeperking voor
de programma’s van lokale en regionale omroepinstellingen, wijziging van de
doorgifteplicht via omroepnetwerken van de programma’s van lokale
omroepinstellingen, alsmede wijziging van bepalingen inzake programmaraden) (29 991)
Maandag 13 juni 2005 van 10.00 – 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
notitie Naar een nieuwe wet op hoger onderwijs en onderzoek (29 853)
Maandag 13 juni 2005 van 11.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30 034)
Vrijdag 17 juni 2005 van 11.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Regels
omtrent de invoering en financiering van de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen alsmede met betrekking tot de intrekking van de Wet op de
(re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Invoering en financiering Wet werk
en inkomen naar arbeidsvermogen (30 118)
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Maandag 20 juni 2005 van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de raming der voor de Tweede Kamer in 2006 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten (30 095)
Recesperiodes

Niet vergaderd zal worden op dinsdag 31 mei 2005 (gehele dag) en op
woensdag 1 juni 2005 (gehele dag).
Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli 2005 t/m maandag 29 augustus 2005
Herfstreces 2005: vrijdag 14 oktober 2005 t/m maandag 24 oktober 2005
Kerstreces 2005/2006: woensdag 21 december 2005 t/m maandag 16 januari
2006
Krokusreces 2006: vrijdag 24 februari 2006 t/m maandag 6 maart 2006
Meireces 2006: vrijdag 28 april 2006 t/m maandag 15 mei 2006
Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 18 april 2006 (de dag na
Pasen) én op dinsdag 6 juni 2006 (de dag na Pinksteren).
Zomerreces 2006: vrijdag 30 juni 2006 t/m maandag 28 augustus 2006
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