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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 juni

14.00 uur

Woensdag 9 juni

10.15 uur

A

1. Vragenuur
Stemmingen
26 959, nr. 68
26 959, nr. 69

2. Stemmingen over: (moties debat Schiphol/Polderbaan)
– de motie-Duyvendak c.s. over oprekking van de nacht tot 07.00 uur
– de motie-Dyvendak c.s. over versnelling van de evaluatie van het vigerende
normstelsel van Schiphol

Stemmingen
29 200-XV, nr. 84

3. Stemmingen over: (moties debat werkgelegenheid)
– de motie-Bos/Marijnissen over een daadkrachtig antwoord op de oplopende
werkloosheid bij de huidige laagconjunctuur
– de motie-Marijnissen c.s. over een actieplan ter beperking van de
ongewenste schooluitval in het beroepsonderwijs
– de motie-Marijnissen c.s. over verlenging van de subsidieregeling en
openstelling voor leerwerkplekken

29 200-XV, nr. 85
29 200-XV, nr. 86

Stemmingen
29 200-XVI, nr. 237
29 200-XVI, nr. 238
29 200-XVI, nr. 239

Stemmmingen
29 625, nr. 1
29 625, nr. 2
29 625, nr. 3
Stemming
29 247, nr. 15
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4. Stemmingen over: (moties VAO Rijksvaccinatiebeleid)
– de motie-Kant c.s. over invoering van het rijksvaccinatieprogramma per
1 september 2004
– de motie-Arib c.s. over opname van het pneumokokkenvaccin in het
rijksvaccinatieprogramma
– de motie-Arib over actieve voorlichting over vaccinatie tegen
pneumokokkeninfectie
5. Stemmingen over: (moties interpellatie-Van Baalen Europese Grondwet)
– de motie-Van Baalen over netto-begrenzing van de Nederlandse bijdrage
– de motie-Duyvendak/Van der Ham over het opgeven van blokkerende
veto’s
– de motie-Van As over een referendum over toetreding van Turkije tot de EU
6. Stemming over: (motie debat huisartsenposten)
– de motie-Arib over een plan van aanpak voor verbetering van
bereikbaarheid en kwaliteit
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Stemmingen
28 994

7. Stemmingen in verband met
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)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m F
amendement Tonkens (10,I) (vervangen onderdeel G)
onderdeel G
onderdelen H en I
amendement Kant (8)
onderdeel J
amendement Schippers (7,I) (vervangen onderdeel K)
indien 7,I verworpen:
– amendement Tonkens (11,I) (vervangen onderdeel K)
indien 11, I verworpen:
– amendement Tonkens (10,II)
– amendement Heemskerk (9,I)

NB: Indien 10,I en 9,I worden aangenomen zullen de teksten in elkaar
worden verwerkt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

onderdeel K
amendement Schippers (7,II)
amendement Tonkens (10,III)
amendement Tonkens (11,II)
onderdeel L
onderdelen M t/m Na
amendement Van der Vlies (13,I)
amendement Kant (16)
onderdeel O
onderdelen P t/m T
artikel I
artikel II, aanhef
onderdeel A
amendement Tonkens (10,IV)
amendement Tonkens (12)
onderdeel B
onderdelen C t/m G
amendement Tonkens (11,III) (vervangen onderdeel H)
indien 11, III verworpen:
– amendement Tonkens (10,V)
– amendement Heemskerk (9, II)
onderdeel H
amendement Tonkens (10,VI)
amendement Tonkens (11,IV)
onderdeel I
onderdelen J t/m L
amendement Van der Vlies (13,II)
onderdeel M
onderdelen N t/m S
artikel II
artikelen III t/m XIII
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
29 299

8. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de
bestuurlijke boete
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 299, nr. 8
29 299, nr. 9

9. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Drank- en Horecawet)
– de motie-Schippers/Nawijn over strafbaarstelling
– de motie-Schippers/Nawijn over schrappen strafbaarstelling van de
horecaondernemer

29 577

10. Aanbeveling voor twee leden in buitengewone dienst van de Algemene
Rekenkamer
11. Regeling van werkzaamheden
12. Verslag van een algemeen overleg over de procedure nota Ruimte
13. Verslag van een algemeen overleg over administratieve lasten
14. Verslag van een algemeen overleg over UPC/Kabelnota
15. Verslag van een algemeen overleg over asielbeleid

29 021

16. 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)

29 382

17. 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

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

29 276

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

29 020

20. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

28 781

21. 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

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

28 484

23. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994,
in verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima
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28 886

24. 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

25. 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)

28 221

26. 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)

28 354

27. Voorstel van wet van de leden Giskes en Van Geen tot wijziging van de
Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)

28 167

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

28 652

29. Voorstel van wet van de leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven
houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)

29 420

30. Wijziging van de Invoeringswet Wet werk en bijstand in verband met het
verlenen van de bevoegdheid aan gemeentebesturen om in het kader van de
Wet werk en bijstand categoriale regelingen voor de kosten van chronische
ziekte of handicap voort te zetten of nieuwe categoriale regelingen terzake tot
stand te brengen

28 924

31. Regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd
partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap)

28 836

32. 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

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 7 juni van 12.00 – 16.00 uur
Van de vaste commisie voor Justitie over wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming en doorzoeking
door de rechter-commissaris (29 252), wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in de regeling van
de voorlopige hechtenis (29 253) en wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek
van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de rechterlijke
organisatie in verband met het horen van getuigen en enkele verwante
onderwerpen (29 254)
Maandag 7 juni van 16.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
nota Toekomst van de intensieve veehouderij (28 973)
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Donderdag 10 juni van 10.00 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering
gemeentebestuur (Wet dualisering gemeentelijke
medebewindsbevoegdheden) (28 995), wetsvoorstel Aanpassing van de
Gemeentewet, de Provinciewet en enkele andere wetten in verband met de
dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur (29 310) en
wetsvoorstel Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering
provinciebestuur (Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
(29 316)
Maandag 14 juni van 10.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de
expertisecentra in verband met het invoeren van het jaarverslag en een
nieuwe regeling van informatievoorziening voor het primair en (voortgezet)
speciaal onderwijs (29 470) en wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de
bekostigingsbepalingen (29 473)
Maandag 21 juni van 10.15 – 15.15 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de Illegalennota (29 537)
Maandag 21 juni van 15.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de zevende voortgangsrapportage
GPIO, Inhoudelijk verslag inburgering nieuwkomers 2002 en de contourennota
«herziening van het inburgeringsstelsel»
Maandag 28 juni van 15.00 – 21.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de hoofdlijnen van de Nota Ruimte (29 435)
Maandag 28 juni van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de notitie
Toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse postsector (29 502)
Recesperiodes

– Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli 2004 t/m maandag 30 augustus 2004
Tevens zal niet vergaderd worden op donderdag 10 juni 2004 (verkiezingen
Europees Parlement)
– Herfstreces 2004: vrijdag 15 oktober 2004 t/m maandag 25 oktober 2004
– Kerstreces 2004–2005: woensdag 22 december 2004 t/m maandag
17 januari 2005
– Krokusreces 2005: vrijdag 11 februari 2005 t/m maandag 21 februari 2005
– Meireces 2005: vrijdag 29 april 2005 t/m dinsdag 17 mei 2005
– Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli 2005 t/m maandag 29 augustus 2005
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
de volksverzekeringen (versnelde afschaffing afdrachtvermindering lage lonen)
(29 516).
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b. de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat:
Modernisering noodwetgeving Verkeer en Waterstaat en Economische Zaken
(29 514).
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