
A AOPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 september 14.00 uur

Woensdag 1 oktober 10.15 uur

Donderdag 2 oktober 10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen over: (moties VAO eenmalige regeling asielzoekers)
19 637, nr. 762 – de motie-De Wit over asielzoekers die op 29 augustus 2003 vijf jaar of

langer in Nederland verblijven
19 637, nr. 763 – de motie-De Wit over de inherente afwijkingsbevoegdheid
19 637, nr. 764 – de motie-Klaas de Vries c.s. over het voorstel van de VNG
19 637, nr. 765 – de motie-Klaas de Vries over asielzoekers die meer dan één procedure

hebben aangevangen
19 637, nr. 766 – de motie-Klaas de Vries over redenen van humanitaire aard, openbare orde

en volksgezondheid
19 637, nr. 767 – de motie-Huizinga-Heringa/Klaas de Vries over toepassing van de

discretionaire bevoegdheid
19 637, nr. 768 – de motie-Huizinga-Heringa c.s. over 29 augustus als peildatum
19 637, nr. 769 – de motie-Van der Staaij/Huizinga-Heringa over consistentie en gelijke

behandeling
19 637, nr. 770 – de motie-Visser over het aansporen van staten om eigen onderdanen terug

te nemen
19 637, nr. 771 – de motie-Vos over artikel 3.6 onder b van het Vreemdelingenbesluit
19 637, nr. 772 – de motie-Vos over toelating van asielzoekers die vóór 1 september 1998

asiel hebben aangevraagd dan wel op 14 januari 2003 nog in procedure
waren

19 637, nr. 773 – de motie-Vos over een ruimhartiger gebruik van de inherente
afwijkingsbevoegdheid

19 637, nr. 774 – de motie-Vos over toepassing van de contra-indicatie
19 637, nr. 775 – de motie-Lambrechts over schrijnende omstandigheden in de levenssituatie

van asielzoekers
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19 637, nr. 776 – de motie-Lambrechts c.s. over een nieuwe beoordeling van Start
Most-dossiers

Stemmingen 4. Stemmingen in verband met
28 442 Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met de werving van

arbeidsaanbod uit landen van buiten de Europese Economische Ruimte op
een bij convenant overeengekomen wijze

– amendement De Ruiter (6,I)
– amendement De Ruiter (6,II)
– artikel I
– artikel II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 5. Stemmingen over: (moties Wet arbeid vreemdelingen)
28 442, nr. 7 – de motie-Bussemaker over convenanten voor sectoren waar veel illegale

arbeid voorkomt
28 442, nr. 8 – de motie-Visser over gesloten houden van de Nederlandse arbeidsmarkt

Stemmingen 6. Stemmingen in verband met
28 220 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het gebruik

van internationale jaarrekeningstandaarden

– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 7. Stemmingen in verband met
28 339 Wijziging van de Waterleidingwet (eigendom waterleidingbedrijven)

– artikel I, onderdelen A en B
– onderdeel C, aanhef
– amendement Van Lith (12,II)
– artikel 3i
– amendement Van Lith (12,III)
– amendement Van Lith (14)
– artikel 3j
– artikelen 3k t/m 3m
– amendement Geluk (15)
– artikel 3n
– artikel 3o
– amendement Van Lith (11) (invoegen nieuw hoofdstuk IB)
– onderdeel C
– onderdelen D en E
– artikel I
– amendement Van Lith (12,IV)
– artikel II
– artikel III
– amendement Van Lith (12,V) (invoegen nieuw artikel IIIA)
– amendement Geluk (16)
– amendement Van Lith (12,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 8. Stemmingen in verband met
28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke

Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische
delicten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2000 betreffende
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bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij,
met name de elektronische handel, in de interne markt (PbEG L 178)
(Aanpassingswet richtlijn inzake elektronische handel)

– artikel I, onderdelen A en B
– onderdeel C, artikel 15d
– amendement Van Dam (9)
– amendement Van Dam (10)
– artikel 15e
– amendement Van Dam (11)
– artikel 15f
– onderdeel C
– amendement Jan de Vries/Szabó (12)
– onderdeel D
– artikel I
– artikelen II en III
– amendement Jan de Vries/Szabo (13) (invoegen twee nieuwe artikelen IIIA
en IIIB)
– artikelen IV t/m VIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

9. Verslag van een algemeen overleg over het veiligheidsprogramma
met maximum spreektijden van 2 minuten

10. de Algemene Financiële Beschouwingen en de gezamenlijke behandeling
van:

29 200-IXA Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2004

29 200-IXB Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2004

29 200-G Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2004

29 201 11. Staat van de Unie

Met maximumspreektijden voor
CDA, PvdA en VVD 10 minuten
SP, LPF, GroenLinks en D66 7 minuten
ChristenUnie en SGP, alsmede de
Europarlementariërs 5 minuten

29 200-I 12. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het
jaar 2004

29 200-II 13. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Hoge Colleges van Staat,
Kabinet der Koningin, Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse
Antillen en van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (II) voor het jaar
2004

29 200-III 14. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene
Zaken (III) voor het jaar 2004
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Dinsdag 7 oktober 14.00 uur

Woensdag 8 oktober 10.15 uur

Donderdag 9 oktober 10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen in verband met
28 486 Aanvulling van de Auteurswet 1912 inzake de thuiskopie tot invoering van

verlengde aansprakelijkheid voor verkopers

4. de gezamenlijke behandeling van:
29 200-VII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse

Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004
29 200-B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2004
29 200-C Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2004

29 200-IV 5. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het
jaar 2004

6. de gezamenlijke behandeling van
29 200-XIII Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische

Zaken (XIII) voor het jaar 2004
29 200-D Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische

structuurversterking voor het jaar 2004

28 770 7. Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele andere
wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr. 2000/78/EG
(EG-implementatiewet Awgb)

28 782 8. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de bevordering
van de opwekking van duurzame elektriciteit (wetgevingsoverleg 6 oktober)

28 463 9. Wijziging en aanvulling van het Wetboek van Strafrecht en enige andere
wetten in verband met terroristische misdrijven (Wet terroristische misdrijven)
(wetgevingsoverleg in november)

28 851 10. Wijziging van de Telecommunicatiewet en enkele andere wetten in
verband met de implementatie van een nieuw Europees geharmoniseerd
regelgevingskader voor elektronische communicatienetwerken en -diensten en
de nieuwe dienstenrichtlijn van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen

11. een debat op hoofdlijnen over:
28 924 Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd

partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap)
28 836 Aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap en de Rijkswet van 21

december 2000 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met
betrekking tot de verkrijging, de verlening en het verlies van het
Nederlanderschap (Stb. 618), mede in verband met de totstandkoming van de
Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap

Met maximum spreektijden van 10 minuten

27 553 12. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand naar aanleiding van de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, agenda A–4



evaluatie van de Wet op de rechtsbijstand alsmede aanpassing van de Wet
op de rechtsbijstand aan de Algemene wet bestuursrecht

28 167 13. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding

Wetgevings- en nota-overleggen Maandag 6 oktober van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling en enkele
andere wetten ter uitvoering van richtlijn nr. 2000/43/EG en richtlijn nr.
2000/78/EG (EG-implementatiewet Awgb) (28 770)

Maandag 6 oktober van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over wetsvoorstel Wijziging
van de Elektriciteitswet 1998 ten behoeve van de bevordering van de
opwekking van duurzame elektriciteit (28 782)

Maandag 6 oktober van 19.00 tot 23.00 uur
Van de vaste commissies voor Financiën en voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit over de notitie Fiscaliteit, landbouw- en natuurbeleid (28 207)

Maandag 20 oktober van 11.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over de prinsjesdagbrief (IDP)
(29 200-X, nr. 4) en de personeelsbrief (IPP) (29 200-X, nr. 5)

Maandag 3 november 2003 van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie gezamenlijk over de Onderdelen Politie van de begroting

Maandag 10 november van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2004

Maandag 10 november van 11.00 – 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
Visserijdeel van de begroting voor 2004

Maandag 24 november van 15.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel sport van de begroting voor 2004

Spreektijden begroting CDA 370 minuten
PvdA 350 minuten
VVD 290 minuten
SP 180 minuten
LPF 160 minuten
GroenLinks 160 minuten
D66 130 minuten
ChristenUnie 100 minuten
SGP 100 minuten

Recesperiodes Herfstreces 2003: vrijdag 10 oktober t/m maandag 20 oktober
Kerstreces 2003/2004: vrijdag 19 december 2003 t/m maandag 19 januari
2004
Krokusreces 2004: vrijdag 20 februari t/m maandag 8 maart
Meireces 2004: vrijdag 30 april t/m maandag 17 mei
Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli t/m maandag 30 augustus
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Tevens zal niet vergaderd worden op dinsdag 13 april 2004 (dag na Pasen),
dinsdag 1 juni 2004 (dag na Pinksteren) en donderdag 10 juni 2004
(verkiezingen Europees Parlement).
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