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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 juni

14.00 uur

Woensdag 23 juni

10.15 uur

Donderdag 24 juni

10.15 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen

3. 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

Stemmingen
29 200-XV, nr. 92
29 200-XV, nr. 93

– 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

29 200-XV, nr. 94

4. Stemmingen over: (moties VAO minimumloon)
– de motie-Noorman-den Uyl over het bieden van ruimte voor SER-advies
– de motie-Noorman-den Uyl over de wenselijkheid van een bijzondere
toepassing van het minimumloon
– de motie-Van Gent over het minimum(uur)loon
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Stemming
27 061, nr. 27

5. Stemming over: (motie VAO Vrouwen Alliantie)
– de motie-Bussemaker over de structurele instellingssubsidie voor de
Vrouwen Alliantie

Stemmingen
21 062, nr. 119
21 062, nr. 120

6. Stemmingen over: (moties VAO Woningcorporaties en ISV)
– de motie-Depla/Veenendaal over besteding van ISV-gelden
– de motie-Depla c.s. over publicatie van salarissen van directieleden van
woningbouwcorporaties
– de motie-Van Gent c.s. over de nota bewonersparticipatie
– de motie-Sterk/Van Gent over de verhuiskostenvergoeding

21 062, nr. 121
21 062, nr. 122
Stemmingen

7. Stemmingen over de moties notaoverleg Toekomst van de intensieve
veehouderij, te weten:
De Voorzitter: mevr Van Velzen wenst haar motie op stuk nr. 4 aan te
houden

28 973, nr. 3
28 973, nr. 4 aangehouden
28 973, nr. 5
28 973, nr. 6
28 973, nr. 7
28 973, nr. 8
Stemmingen
29 382

– de motie-Koopmans c.s. over substantiële reductie van door de overheid
betaalde kosten
– de gewijzigde motie-Van Velzen over gebruik van de 10%
afromingsregeling
– de motie-Vos en Van der Ham over stimulering van diervriendelijke vormen
van huisvesting
– de motie-Vos over onderzoek naar mogelijkheden om het prijsverschil
tussen gangbaar en EWKO-voedsel te verlagen
– de motie-Van der Ham over strengere normering dierenwelzijn
– de motie-Van der Ham over een convenant met supermarkten
8. Stemmingen in verband met
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)
– artikelen 1 t/m 3
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 513

9. Stemmingen in verband met
Wijziging van enkele socialeverzekeringswetten en enige andere wetten in
verband met het aanbrengen van enige vereenvoudigingen
– artikel I
– artikel II, onderdelen A t/m E
– amendement Blom/Noorman-den Uyl (12A) (invoegen nieuwe onderdelen
Ea en Eb)
– amendement Blom/Noorman-den Uyl (13)
– onderdeel F
– amendement Blom/Noorman-den Uyl (12B)
– onderdeel G
– onderdelen H t/m O
– artikel II
– amendement Verburg (14)
– artikel III
– artikelen IV t/m VI
– amendement Blom/Bussemaker (11) (invoegen nieuw artikel VIA)
– artikelen VII t/m X
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
29 523

10. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet arbeid vreemdelingen in verband met invoering van
bestuursrechtelijke handhaving (Wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)
Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Bussemaker haar amendement, stuk
nr. 10, intrekt
–
–
–
–
–
–

Stemming

gewijzigd amendement Bussemaker (11)
gewijzigd amendement Bussemaker (12)
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemming over: (motie wet bestuurlijke boete arbeid vreemdelingen)
De Voorzitter: de leden Bussemaker en Dijsselbloem wensen nog een
nieuwe motie voor te stellen. Deze motie is reeds rondgedeeld. Ik neem
aan dat wij hierover nu kunnen stemmen

29 523, nr.

– de motie-Bussemaker/Dijsselbloem over de hoogte van de feitelijke boete

Stemmingen
29 470

12. Stemmingen in verband met
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
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 473

amendement Jan de Vries (7,I)
artikel I
amendement Jan de Vries (7,II)
artikel II
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer
vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m N
amendement Hamer/Lambrechts (7)
onderdeel O
onderdelen P t/m DD
artikel I
artikelen II en III
amendement Jan de Vries/Balemans (8,I)
amendement Jan de Vries/Balemans (8,II)
artikel IV
artikelen V en VI
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
28 995

14. Stemmingen in verband met
Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering gemeentebestuur
(Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegdheden)
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 310

artikelen I t/m XIA
amendement Spies (8)
artikel XII
artikelen XIII t/m LXXVI
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemmingen in verband met
Aanpassing van de Gemeentewet, de Provinciewet en enkele andere wetten
in verband met de dualisering van het gemeente- en het provinciebestuur
– artikel en I t/m XI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 316

16. Stemmingen in verband met
Aanpassing van bijzondere wetten aan de Wet dualisering provinciebestuur
(Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden)
– artikelen I t/m XXXVII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 252

17. Stemmingen in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met inbeslagneming
en doorzoeking door de rechter-commissaris
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 253

18. Stemmingen in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in
de regeling van de voorlopige hechtenis
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 254

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m G
amendement Vos (8) (invoegen onderdeel Ga)
onderdelen H t/m L
gewijzigd amendement Vos (14)
nader gewijzigd amendement De Wit (15)
onderdeel M
artikel I
artikelen IA t/m III
beweegreden
wetsvoorstel

19. Stemmingen in verband met
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
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Vos (11)
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
29 255

20. Stemmingen in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering strekkende tot aanpassing van
de eisen te stellen aan de motivering van de bewezenverklaring bij een
bekennende verdachte
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Wolfsen/Griffith (8,I)
gewijzigd amendement Wolfsen/Griffith (8,II)
gewijzigd amendement Wolfsen/Griffith (8,III)
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
29 252, nr. 7

21. Stemming over (motie wetsvoorstellen Wetboek van strafvordering)
– de motie-Vos over evaluatie van wetsvoorstellen

Stemmingen
27 244

22. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de
effectiviteit van surséance van betaling en faillissement
Voorzitter: De heer Jan de Vries trekt amendement nr. 11 in
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
27 244, nr. 12
27 244, nr. 13
27 244, nr. 14
27 244, nr. 15
27 244, nr. 16
27 244, nr. 17

Stemmingen
29 366

artikel I, aanhef
onderdelen aA t/m B
amendement De Vries/Weekers
amendement De Vries/Weekers
onderdeel C
onderdelen D t/m G
amendement De Vries/Weekers
onderdeel H
onderdelen I t/m FF
amendement De Vries/Weekers
onderdeel GG
amendement De Vries/Weekers
onderdeel HH
onderdelen II t/m WWW
artikel I
artikelen II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

(10,IA)
(10,IB)

(9)

(10,II)
(10,III)

23. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Faillissementswet)
– de motie-Jan de Vries c.s. over de registratie en afhandeling van klachten
– de motie-Douma c.s. over uitkeringen UWV aan werknemers in geval van
faillissement
– de motie-Douma c.s. over procedures en inkomstenvermindering
– de motie-Douma c.s. over verbetering en intensivering van de aanpak van
faillisementsfraude
– de motie-Douma over afschaffing van de preferente positie van de
Belastingdienst
– de motie-Weekers c.s. over het functioneren van bewindvoerders, curatoren
en rechterscommissarissen
24. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband
met de invoering van het digitale controleapparaat
– artikelen I t/m VII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, agenda

A–5

Stemming
29 366, nr. 9

25. Stemming over: (motie wetsvoorstel Arbeidstijdenwet/Wegenverkeerswet)
– de motie-Slob c.s. over anticiperen op de invoering van een
kilometerheffing

Stemmingen
28 727

26. Stemmingen in verband met
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
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 515

27. Stemmingen in verband met
Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake
het correctief referendum
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 379

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

Stemmingen
29 291

amendement Vietsch (9,I)
amendement Vietsch (9,II)
amendement Vietsch (9,III)
artikel I
artikelen II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

29. Stemmingen in verband met
Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel
en mensenhandel
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A en B
amendement De Pater-van der Meer c.s. (11)
onderdeel C
onderdelen D t/m I
onderdeel J, aanhef
amendement Albayrak (10,I)
artikel 273a, eerste lid
tweede lid
amendement Albayrak (10,II)
derde lid
amendement Albayrak (10,III)
vierde lid
gewijzigd amendement Albayrak (12)
amendement Albayrak (10,IV)
vijfde lid
amendement Albayrak (10,V)
zesde lid
zevende lid
artikel 273a
onderdeel J
artikel I
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– artikelen II t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
29 540, nr. 92
29 540, nr. 93

30. Stemmingen moties WGO jaarverslag Justitie
– de motie-Albayrak over het jaarverslag van Justitie voor 2004
– de motie-albayrak over een periodieke emancipatie-effectenrapportage van
het integratiebeleid ten aanzien van allochtone meisjes en vrouwen

Stemmingen
29 200-X, nr. 86
29 200-X, nr. 87
29 200-X, nr. 88

31. Stemmingen over: (moties debat inzet speciale eenheden)
– de motie-Van Velzen over periodieke en gebundelde informatie
– de motie-Karimi over criteria voor informatie aan de Kamer
– de motie-Karimi over toetreding van de minister van Justitie tot de
kerngroep

Stemmingen
29 394

32. Stemmingen in verband met
Voorziening om ter uitvoering van besluiten van instellingen van de Europese
Unie regels te kunnen stellen ten aanzien van buitenlandse schepen (Wet
buitenlandse schepen)
– artikel 1 t/m 17
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 400

33. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op
de economische delicten in verband met richtlijn nr. 2000/59/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 november
2000 betreffende havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en
ladingresiduen (PbEG L 332)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 468

artikel I, aanhef
onderdelen A en B
amendement Duyvendak/Gerkens (8)
onderdeel C
onderdelen D t/m L
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

34. Stemmingen in verband met
Uitvoering van Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 31 maart 2004 betreffende de verbetering
van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129), alsook van
andere besluiten van volkenrechtelijke organisaties met betrekking tot de
beveiliging van havens (Havenbeveiligingswet)
– artikel 1 t/m 21
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 234, nr. 9
29 234, nr. 10
29 234, nr. 11
29 234, nr. 12

35. Stemmingen over: (moties wetsvoorstellen Schepenwetten)
– de motie-Van Hijum c.s. over uniformiteit in de toepassing van
veiligheidscodes
– de motie-Verdaas c.s. over een analyse van het level playing field voor
havens
– de motie-Verdaas over het opstellen van een stappenplan
– de motie-Gerkens c.s. over gevolgen van een systeem van geregistreerde
havenarbeid op de havenveiligheid

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, agenda

A–7

29 540

36. Het Verantwoordingsdebat en de bijbehorende jaarverslagen
(Debat met de minister van Financiën)
37. Debat over de Europese Top
38. Verslag van een algemeen overleg over munitiestort Oosterschelde

29 469

39. 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

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

29 008

41. Wijziging van een aantal wettelijke bepalingen op het terrein van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en enige aanverwante terreinen, teneinde enkele wetstechnische gebreken te herstellen
alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen
(reparatie BZK-wetgeving 2003)

29 249

42. Wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met de vervanging van fictief
arbeidsverleden door feitelijk arbeidsverleden en de beperking van het
verzorgingsforfait

29 529

43. Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet
financiering sociale verzekeringen)

29 531

44. Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet
Wet financiering sociale verzekeringen)

28 925

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

29 020

46. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

28 781

47. 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

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

28 484

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

28 747

50. 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

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

28 167

52. Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het concurrentiebeding (heropening van de beraadslaging)
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28 652

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

29 309

54. 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

55. 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)

Dinsdag 29 juni

14.00 uur

Woensdag 30 juni

10.15 uur

Donderdag 31 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Verslag van een algemeen overleg over de DAC-criteria
4. Verslag van een algemeen overleg over de evaluatie APK auto’s
5. Verslag van een algemeen overleg over medische zorg voor asielzoekers
6. Verslag van een algemeen overleg over innovatie in het energiebeleid

29 381

7. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met
de invoering van een aftrekverbod voor de aankoopkosten van een
deelneming

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 21 juni van 10.15 – 15.15 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de Illegalennota (29 537)
Maandag 21 juni van 15.30 – 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»
Maandag 21 juni van 19.00 – 21.30 uur
Van de vaste comissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over wetsvoorstel 29 565 (Wijziging van de Wet milieubeheer en
enige andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr.
2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in
broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van
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Richtlijn 96/61/EG van de Raad (PbEU L 275) en de instelling van een
emissieautoriteit (Implementatiewet EG-richtlijn handel in
broeikasgasemissierechten)
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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