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Vergaderjaar 2003–2004

Agenda

10 mei 2004

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 18 mei

14.00 uur

Woensdag 19 mei

10.15 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 345, nr. 21

3. Stemming over: (aangehouden motie VAO huiselijk geweld)
– de gewijzigde motie-Kraneveldt over het vrijmaken van geld om lopende
experimenten Juridische Opvang aan slachtoffers van seksueel geweld te
continueren

Eindstemming
28 171

4. Eindstemming in verband met
Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met
Europeesrechtelijke verplichtingen
De Voorzitter: ik stel voor de door de regering voorgestelde wijzigingen op
stuk nr. .. aan te brengen
– wetsvoorstel

Stemming
29 200-VI, nr. 144

5. Stemming over: (motie debat Al Tawheed moskee)
– de gewijzigde motie-Sterk c.s. over een Nederlandse Imamopleiding

Stemmingen
28 447

6. Voortzetting stemmingen in verband met
Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van
kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet
basisvoorziening kinderopvang)
amendement Hamer c.s. (57)
artikel 48, derde lid
NB: over de overige leden van artikel 48 is gestemd in de vergadering van
29 april 2004
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artikel 48
De Voorzitter: ik stel voor de door de regering voorgestelde wijzigingen op
stuk nr. .. aan te brengen
wetsvoorstel
7. Verslag van een algemeen overleg over de moties en toezeggingen
Justitiebegroting
8. Debat over de opvolging van de Nederlandse Eurocommissaris met
maximum spreektijden van 4 minuten
29 276

9. Wijziging van de Mededingingswet en van enige andere wetten in verband
met de implementatie van EG-verordeningen 1/2003 en 139/2004

29 031

10. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn
nr. 2001/55/EG van de Raad van 20 juli 2001 betreffende minimumnormen
voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom
van ontheemden en maatregelen ter bevordering van een evenwicht tussen
de inspanning van de lidstaten voor de opvang en het dragen van de
consequentie van de opvang van deze personen (PbEG L 212)

29 020

11. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

28 781

12. Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met de vergoedbaarheid van schade als gevolg van het overlijden of ernstig en blijvend letsel
van naasten

28 017

13. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet
afleggen van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging

28 994

14. Wijziging van de Ziekenfondswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met herziening van het
overeenkomstenstelsel in de sociale ziektekostenverzekering alsmede enkele
andere wijzigingen (Wet herziening overeenkomstenstelsel zorg)

28 484

15. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994,
in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima

28 886

16. Wijziging van de Wet justitiële gegevens in verband met het verwerken
van strafvorderlijke gegevens en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Wet tarieven in
strafzaken in verband met het verstrekken van een afschrift van een vonnis of
een arrest aan de verdachte en zijn raadsman of een derde

28 747

17. Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de
behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman,
alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet Nationale
ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht)

29 000

18. Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de invoering van
bestuursrechtelijke handhaving en de daarmee samenhangende bepalingen
(Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet)

28 167

19. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding (voortzetting)
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28 221

20. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de strafbaarstelling van beledigende uitlatingen en het aanzetten tot haat, discriminatie of
gewelddadig optreden wegens een lichamelijke, psychische of verstandelijke
handicap (strafbaarstelling discriminatie wegens een handicap) (voortzetting)
21. Aanbieding van de jaarverslagen 2003 (19 mei 13.00 uur)

29 516

28 634 (R 1727)

28 635

22.Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
de volksverzekeringen (versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen)
23. de heropening van:
Instelling van een Onderzoeksraad voor veiligheid (Rijkswet Onderzoeksraad
voor veiligheid)
Wijziging van enige wetten in verband met de instelling van de
Onderzoeksraad voor veiligheid
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met de
toepasselijkheid van de Wet arbeid en zorg ten aanzien van rechterlijke
ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

Dinsdag 25 mei

14.00 uur

Woensdag 26 mei

10.15 uur

Donderdag 27 mei

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

29 412

3. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
wijziging omzetmoment eerste 12 maanden prestatiebeurs en afschaffing
1 februari-regel

29 021

4. Wijziging van de Wet geluidhinder, de Wet luchtvaart en de Spoorwegwet
in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2002/49/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 25 juni 2002
inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai, PbEG L 189
(geluidsbelastingkaarten en actieplannen)

29 292

5. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering in verband
met de invoering van branchegewijze premiedifferentiatie voor kleine
werkgevers

29 299

6. Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van
de bestuurlijke boete

29 382

7. Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 28 juni 1962 te
Genève totstandgekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van behandeling
van eigen onderdanen en vreemdelingen met betrekking tot de sociale
zekerheid (Verdrag Nr. 118 aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar zesenveertigste zitting; Trb. 1962, 122 en Trb. 1964, 23)

29 366

8. Wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in
verband met de invoering van het digitale controleapparaat

28 981

9. Voorstel van wet van de leden Depla en Varela tot wijziging van de
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Pensioen- en spaarfondsenwet (vervallen herverzekeringsplicht gesloten
fondsen)

29 480

10. Een hoofdlijnendebat over:
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige andere
wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet herziening
kinderalimentatiestelsel)
Met maximum spreektijden van 5 minuten voor elke fractie

Woensdag 2 juni

14.00 uur

Donderdag 3 juni

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

28 354

3. Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de
Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)
4. debat over de ontwikkelingen van de werkloosheid en de te nemen
maatregelen
Met maximum spreektijden van 5 minuten

Wetgevings- en nota-overleggen

Woensdag 19 mei van 14.00-20.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de wetsvoorstellen
29 303 (Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet (verlenging
termijn waarbinnen een afnemer wordt beschouwd als beschermde afnemer
in de zin van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998)) en 29 372 (Wijziging
van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr.
2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en
richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de
aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet
1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht
netbeheer))

Recesperiodes

– Meireces 2004: vrijdag 30 april t/m maandag 17 mei
– Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli t/m maandag 30 augustus
– Tevens zal niet vergaderd worden op dinsdag 1 juni 2004 (dag na
Pinksteren) en donderdag 10 juni 2004 (verkiezingen Europees Parlement)
– Herfstreces 2004: vrijdag 15 oktober t/m maandag 25 oktober
– Kerstreces 2004–2005: woensdag 22 december 2004 t/m maandag 17
januari 2005
– Krokusreces 2005: vrijdag 11 februari t/m maandag 21 februari
– Meireces 2005: vrijdag 29 april t/m dinsdag 17 mei
– Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli t/m maandag 29 augustus
– Tevens zal niet vergaderd worden op dinsdag 29 maart 2005 (dag na
Pasen).

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in
handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën:
– Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening)
(29 507);
– Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor
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de volksverzekeringen (versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen)
(29 516):

b. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
– Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische
Zaken (29 514);
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