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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2005–2006

Agenda

16 december 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 20 december

11.30 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Debat Europese Top
Met maximum spreektijden voor:
CDA, PvdA en VVD
SP, GroenLinks, LPF en D66
ChristenUnie en SGP
Groep Nawijn, Groep Wilders en Groep Lazrak

10
7
5
2

minuten
minuten
minuten
minuten

4. VAO Stappenplan OV
met spreektijden volgens het kerstregime
5. VAO Novio aan HTM
met spreektijden volgens het kerstregime
6. VAO Voortgang Invoering Zorgverzekeringswet
met spreektijden volgens het kerstregime
7. VAO Nota voorkeursbehandeling
met spreektijden volgens het kerstregime
8. VAO Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten
met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie
9. Heropening Nota mobiliteit
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30 391-V

10. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

30 209

11. Regels met betrekking tot de veiligheid van voor het wegverkeer
toegankelijke tunnels (Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels)

30 208

12. Regels omtrent meeteenheden en omtrent het in de handel brengen en
het gebruik van meetinstrumenten (Metrologiewet)

30 377

13. Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten
Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

30 245

14. Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen

30 329

15. Wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de
economische delicten ter uitvoering van een drietal EG-verordeningen inzake
handel in drugsprecursoren

Stemmingen
23 645, nr. 97
23 645, nr. 98
23 645, nr. 109
23 645, nr. 110

Stemmingen

24 095, nr. 191 (gewijzigd)
24 095, nr. 192

Stemmingen
29 344, nr. 49
29 344, nr. 50
29 344, nr. 51
29 344, nr. 52
29 344, nr. 53
29 344, nr. 54

Stemming
29 817, nr. 15

STEMMINGEN EINDE VERGADERING:
1. Stemmingen over: moties VAO Verkoop Novio aan HTM
– de motie-Gerkens over eerlijke internationale concurrentie bij het dingen
naar nationale vervoersconcessies
– de motie-Gerkens over betrouwbaar partnerschap van de overheid jegens
de gemeenten Nijmegen en Den Haag inzake concessies
– de motie-Dijksma over verlenging van de concessie van Novio tot de markt
van HTM opengaat
– de motie-Mastwijk over heropening van het gesprek met HTM/Haaglanden
op basis van aanbesteding van de busmarkt van HTM
2. Stemmingen over: moties spoeddebat over verkoop Nozema aan KPN
De Voorzitter: dhr. Aptroot heeft zijn motie op stuk nr. 191 gewijzigd. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover nu
kunnen stemmen.
– de motie-Aptroot c.s. over heroverweging van de verkoop van aandelen
Nozema Services naar aanleiding van een NMa-advies ter zake
– de motie-Irrgang/Van Dam over verplichte verkoop van het eigendom van
zendmasten door KPN
3. Stemmingen over: moties VAO Situatie van gezinnen en kinderen in
vreemdelingenbewaring
– de motie-Vos over het niet in vreemdelingenbewaring nemen van gezinnen
met minderjarige kinderen
– de motie-Vos over het opvang bieden aan gezinnen met minderjarige
kinderen
– de motie-Vos over de beschikbaarheid en de kwaliteit van het aan
minderjarigen geboden onderwijs in onder meer verwijdercentra
– de motie-De Wit over regelgeving voor de toepassing en tenuitvoerlegging
van vreemdelingenbewaring voor minderjarigen en hun ouders
– de motie-De Wit over het scholen in de omgang met minderjarigen van
toezichthoudende medewerkers
– de motie-Klaas de Vries over alternatieve vormen van opvang van ouders
met minderjarigen kinderen in vreemdelingenbewaring
4. Stemming over: motie Sociale werkvoorziening
– de motie-Bussemaker/Van Gent over structurele compensatie voor
SW-bedrijven voor het wegvallen van de Spak
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Stemming
29 754, nr. 41

5. Stemming over: motie Terrorismebestrijding
– de motie-Wilders over het verbieden van het gebruik van de burka in
Nederland

Stemming
29 644, nr. 54

6. Stemming over: motie notaoverleg over de Nota Mobiliteit
– de gewijzigde motie-Hofstra c.s. over het advies van de commissie-Nouwen
over Anders betalen voor Mobiliteit

Stemming

7. Stemming over: motie vaststelling begrotingsstaten Ministerie van Justitie
(VI) voor het jaar 2006
De voorzitter: de heer van der Staaij heeft zijn motie op stuk nr. 50
gewijzigd. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Van der Staaij c.s. over vrijstelling van leenrecht voor kleine
niet-openbare bibliotheken

30 300 VI, nr. ??
(gewijzigd, was nr. 50)
Stemmingen
30 389, nr. 2
30 389, nr. 3
30 389, nr. 4

8. Stemmingen over: moties brief Presidium met aanvullend advies
gemengde commissie Toepassing subsidiariteit
– de motie-Timmermans c.s. over instemming met de voorstellen van de
gemengde commissie en de uitwerking ervan
– de motie-Van Bommel/Karimi over een niet gemengde samenstelling van
een commissie subsidiariteit
– de motie-Karimi over de verantwoordelijkheid voor beoordeling van nieuwe
Europese beleidsvoorstellen

Stemming
26 642, nr. 80

9. Stemming over: motie VAO volledige benutting van het ESF
– de motie-Van Gent over onderzoek naar de gang van zaken bij de sluiting
van het ESF-loket

Stemmingen
30 391-XV

10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 391-X

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
artikelen 21 t/m 31
amendement De Wit/Irrgang (3)
artikel 32
artikelen 33 t/m 35
artikel 97
amendement Van Gent/Vendrik (4)
artikel 98
artikel 99
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat inzake de agentschappen
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaten van het ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
departementale begrotingsstaat
amendement Blom (4,I)
artikel 01
artikel 02
amendement Blom (4,II)
artikel 03
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–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 391-D

12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota)
–
–
–
–

Stemmingen
30 391-F

artikelen 04 t/m 10
amendement Blom (4,III)
artikel 11
artikelen 60 t/m 90
departementale begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar
2005 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
–
–
–
–

artikelen 3 t/m 6
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

Dinsdag 17 januari

14.00 uur

Woensdag 18 januari

10.15 uur

Donderdag 19 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Aanpak administratieve lasten
met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie
5. Debat over rapport-Bos inzake affaire-Khan
met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

28 867

6. Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

28 996

7. Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de
bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor
kinderen (Wet buitenspeelruimte) (dupliek)

30 170

8. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
voorschriften inzake educatie, splitsing van instellingen en vaststelling
ondergrens aan de bekostiging deeltijdse beroepsopleidingen
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30 187

9. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ter aanpassing van de
profielen in de tweede fase van het vwo en het havo (aanpassing profielen
tweede fase vwo en havo)

29 704

10. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het versterken van de
bevoegdheden op rijksniveau ten aanzien van de politie en de aanpassing
van de bevoegdheden op regionaal niveau, alsmede de opheffing van de
Raad voor het Korps landelijke politiediensten

29 353

11. 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)

29 480

12. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige
andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet
herziening kinderalimentatiestelsel)

30 101

30 098

Gezamenlijke behandeling van:
13. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een
bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij
gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet
bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte)
14. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering
van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften
betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere
lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere
lichte verkeersovertredingen)

Dinsdag 24 januari

14.00 uur

Woensdag 25 januari

10.15 uur

Donderdag 26 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO RAZEB
met maximumspreektijden van 2 minuten per fractie

29 936

5. Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en
van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie
(Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers)

28 985

6. 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)

29 392

7. Wijziging van de Woningwet en enkele andere wetten (verbetering
naleving, handhaafbaarheid en handhaving bouwregelgeving)
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29 863

8. Regeling van een onafhankelijke uitoefening van risicobeoordeling door de
Voedsel en Waren Autoriteit (Wet onafhankelijke risicobeoordeling Voedsel en
Waren Autoriteit)

30 164

9. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht
en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van terroristische misdrijven

Wetgevings-, nota- en
begrotingsoverleggen

Maandag 19 december 2005 van 11.00 – 16.00
Van de vaste commissie voor Financiën over de nota «Werken aan winst»
(30 107)
Maandag 23 januari 2006 van 11.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) (30 131)
Maandag 23 januari 2006 van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels
omtrent een onafhankelijk netbeheer (30 212)

Recesperiodes

– 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
Er zal niet plenair vergaderd worden op dinsdag 7 maart 2006
(gemeenteraadsverkiezingen)
– 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
– Herfstreces 2006: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2006
– Kerstreces 2006/2007: woensdag 20 december 2006 t/m maandag
15 januari 2007
– Krokusreces 2007: vrijdag 16 februari 2007 t/m maandag 5 maart 2007
Er zal níet plenair vergaderd worden op dinsdagavond 6 maart 2007 en op
woensdag 7 maart 2007 (Provinciale Statenverkiezingen)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 10 april 2007 (de dag na
Pasen)
– Meireces /verkiezingsreces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 mei
2007 (Tweede Kamer-verkiezingen op woensdag 16 mei 2007, Hemelvaart op
donderdag 17 mei 2007)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 29 mei 2007 (de dag na
Pinksteren)
– Zomerreces 2007: vrijdag 6 juli t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008
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