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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 juni

14.00 uur

Woensdag 16 juni

10.15 uur

Donderdag 17 juni

10.15 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemming
29 276, nr. 16

3. Stemming over: (aangehouden motie wetsvoorstel Mededingingswet)
– de motie-Gerkens over goede advisering bij de afweging al of niet
ontheffing aan te vragen

Stemmingen

4. Stemmingen over: (moties VAO UPC/Kabelnota)
De Voorzitter: de heer Aptroot wenst zijn motie op stuk nr. 38 aan te
houden

27 088, nr. 33
27 088, nr. 34
27 088, nr. 38 aangehouden
27 088, nr. 36
27 088, nr. 37

– de motie-Gerkens c.s. over de resultaten van de onderzoeken van NMa en
OPTA naar de kabelsector
– de motie-Gerkens/Vendrik over regulering door OTA van de tarieven van
kabelabonnementen
– de gewijzigde motie-Aptroot over het niet verlenen van toestemming voor
vergroting van de deelname van KPB in Digitenne
– de motie-Van Dam/Vendrik over voorwaarden voor een groter belang van
KPN in Digitenne
– de motie-Atsma c.s. over een vastrechtmodel als basis voor de
tariefstructuur

Stemming
29 515, nr. 11

5. Stemming over: (motie VAO administratieve lasten EZ)
– de motie-Aptroot c.s. over het wegnemen van tegenstrijdigheid in regels
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Stemmingen
19 637, nr. 817
19 637, nr. 818
19 637, nr. 819

Stemmingen
28 385, nr. 28
28 385, nr. 29
28 385, nr. 30

6. Stemmingen over: (moties VAO asielbeleid)
– de motie-Vos/De Wit over het afzien van uitzetting van Somaliërs naar
Noord-Somalië
– de motie-Klaas de Vries over het gevolg geven aan rechterlijke uitspraken
en het overgaan tot het voeren van een beschermingsbeleid
– de motie-Klaas de Vries over een plan van aanpak voor de
achterstandenproblematiek bij de IND

28 385, nr. 33

7. Stemmingen over: (moties VAO mestbeleid)
– de motie-Waalkens c.s. over de koe in de wei
– de motie-Waalkens c.s. over de nitraat- en fosfaatproductie
– de motie-Waalkens c.s. over een instrument voor handhaving op
daadwerkelijke afzet en ontvangst van mest
– de motie-Van der Vlies c.s. over mestbewerking en mestverwerking
– de motie-Van den Brink/Oplaat over de excretienorm voor de
melkveehouderij
– de motie-Vos over de gebruiksnormen voor fosfaat

Stemming
29 435, nr. 6

8. Stemming over: (motie VAO nota Ruimte)
– de motie-Duivesteijn c.s. over een volwaardige PKB-procedure

Stemmingen
29 420

9. Stemmingen in verband met
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

28 385, nr. 31
28 385, nr. 32

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 420, nr. 14
29 420, nr. 15

amendement Noorman-den Uyl/Van Gent (12,II)
amendement Noorman-den Uyl (7)
amendement Noorman-den Uyl (13,II)
amendement Noorman-den Uyl (13,III)
artikel I
gewijzigd amendement De Wit (16,II) (invoegen nieuw artikel IA))
amendement Van Gent/Noorman-den Uyl (17,II) (invoegen nieuw artikel IA)
artikel II
amendement Noorman-den Uyl (12,I)
amendement Noorman-den Uyl (13,I)
gewijzigd amendement De Wit (16,I)
amendement Van Gent/Noorman-den Uyl (17,I)
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Wijziging invoeringswet wet werk
en bijstand)
– de motie-Van Gent c.s. over een onderzoek naar de uitvoeringskosten van
de bijzondere bijstand
– de motie-Bruls c.s. over het tegengaan van niet-gebruik

29 382

11. 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)
(wetgevingoverleg 14 juni)

29 366

12. Wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in
verband met de invoering van het digitale controleapparaat
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29 020

13. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

28 781

14. 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

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

28 484

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

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)

28 354

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

28 167

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

28 652

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

28 727

21. Verandering in de Grondwet, strekkende tot aanvulling van bepalingen
inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, de provinciale staten en de gemeenteraden in verband met
de tijdelijke vervanging van hun leden wegens zwangerschap, bevalling of
ziekte

28 515

22. Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen
inzake het correctief referendum

29 309

23. Uitvoering van verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad van de
Europese Unie van 8 oktober 2001 betreffende het statuut van de Europese
vennootschap (SE) (Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap)

29 298

24. Uitvoering van richtlijn nr. 2001/86/EG van de Raad van de Europese
Unie van 8 oktober 2001 tot aanvulling van het statuut van de Europese
vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (Wet rol
werknemers bij de Europese vennootschap)

29 379

25. Wijziging van de Wet tarieven gezondheidszorg in verband met experimenten, prestatiebekostiging en enige andere maatregelen (WTG ExPres)

29 291

26. Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van
mensensmokkel en mensenhandel
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Dinsdag 22 juni

14.00 uur

Woensdag 23 juni

10.15 uur

Donderdag 24 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werzaamheden

29 540

3. Het Verantwoordingsdebat en de bijbehorende jaarverslagen (Debat met
de minister van Financiën)

29 469

4. Regels met betrekking tot het verstrekken van een brede doeluitkering aan
provincies en regionaal openbare lichamen ten behoeve van de uitvoering van
een integraal verkeer- en vervoerbeleid (Wet BDU verkeer en vervoer)

28 873

5. Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Uitbreiding van de
niet-aftrekbaarheid van kosten en lasten die verband houden met omkoping)

28 689

6. Rapport commissie Onderzoek integratiebeleid (debat met de Regering)

28 925

7. Wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van de
bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs (Aanpassingswet invoering
bachelor-masterstructuur)

Wetgevings- en nota-overleggen

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 14 juni van 11.15 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Kabinetsplan aanpak
administratieve lasten (29 515)
Maandag 14 juni van 17.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wijziging van enkele sociale zekerheidswetten en enige andere wetten in
verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen (29 513), de
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) (29 382) en de Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in
verband met invoering van bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke
boete arbeid vreemdelingen) (29 523).
Maandag 21 juni van 10.15 – 15.15 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de Illegalennota (29 537)
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Maandag 21 juni van 15.30 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over Bepalingen in verband met de
fusie van De Nederlandsche Bank N.V. en de Stichting Pensioen- &
Verzekeringskamer (29 411)
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»
Donderdag 24 juni van 14.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Wijziging van de
Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer ten behoeve van de
implementatie van richtlijn nr. 2000/60/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een
kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid
(PbEG L 327) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn water) (28 808)
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 11.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Raming der voor de Tweede Kamer in 2005 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten (29 527)
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)
Maandag 20 september van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de nota Samenwerken aan de Krachtige stad (21 062, nr. 116) en het
Actieprogramma 2004 «Rotterdam zet door, op weg naar een stad in balans»
(21 062, nr. 117)
Recesperiodes

– Zomerreces 2004: vrijdag 2 juli 2004 t/m maandag 30 augustus 2004
– 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).
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