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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 29 juni

14.00 uur

Woensdag 30 juni

10.15 uur

Donderdag 1 juli

10.15 uur

A

Aan de orde is:
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

– 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
4. 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
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– de motie-Koopmans c.s. over substantiële reductie van door de overheid
betaalde kosten
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28 973, nr. 4 aangehouden
28 973, nr. 5
28 973, nr. 6
28 973, nr. 7
28 973, nr. 8
Stemmingen
29 523

– de 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
5. 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.
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

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

6. Stemming over: (moties 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

29 523, nr. 14

– de motie-Weekers/Rambocus over verhoging van de boetes en rapportage

Stemmingen
27 244

7. Stemmingen in verband met
Wijziging van de Faillissementswet in verband met het bevorderen van de
effectiviteit van surséance van betaling en faillissement
27 244 GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST (de wijzigingen zijn aangegeven
met een *)
*Voorzitter: De heer Jan de Vries trekt de amendementen op stuk nr. 9 en 11
in.
– artikel I, aanhef
– onderdelen aA t/m B
– amendement De Vries/Weekers
– amendement De Vries/Weekers
– onderdeel C
*– onderdelen D t/m 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)

(10,II)
(10,III)
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Stemmingen

8. Stemmingen over: (moties wetsvoorstel Faillissementswet)
De Voorzitter: de heer Weekers heeft zijn motie op stuk nr. 17 gewijzigd.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover
nu kunnen stemmen. De heer Douma trekt de moties 13 en 14 in en
houdt nr. 16 aan

27 244, nr. 12
27 244, nr. 13 ingetrokken
27 244, nr. 14 ingetrokken
27 244, nr. 15
27 244, nr. 16 aangehouden
27 244, nr. 17gewijzigd

Stemmingen
28 727

– 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 gewijzigde motie-Weekers c.s. over het functioneren van
bewindvoerders, curatoren en rechterscommissarissen
9. 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

10. 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
29 291

11. Stemmingen in verband met
Uitvoering van internationale regelgeving ter bestrijding van mensensmokkel
en mensenhandel
29 291 GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST (de wijzigingen zijn aangegeven
met een *)
– 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
*– gewijzigd amendement Albayrak (13,I)
– artikel 273a, eerste lid
– tweede lid
*– gewijzigd amendement Albayrak (13,II)
– derde lid
*– gewijzigd amendement Albayrak (13,III)
– vierde lid
– gewijzigd amendement Albayrak (12)
*– gewijzigd amendement Albayrak (13,IV)
– vijfde lid
– zesde en zevende lid
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–
–
–
–
–
–

artikel 273a
onderdeel J
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
29 200-X, nr. 91

12. Stemming over: (motie VAO munitiestort Oosterschelde)
– de motie-Blom over het afdekken van de munitiestort

Stemmingen
29 540, nr. 100
29 540, nr. 101
29 540, nr. 102
29 540, nr. 103

13. Stemmingen over: (moties verantwoordingsdebat/Jaarverslagen)
– de motie-Mastwijk c.s. over de betrouwbaarheid van derdeninformatie)
– de motie-Mastwijk c.s. over de omschakeling naar het baten-lastensysteem
– de motie-Douma over heldere en toetsbare doelstellingen
– de motie-Douma over het opnemen van de kosten van belastinguitgaven in
de begroting
– de motie-Douma c.s. over een publieksjaarverslag op hoofdlijnen
– de motie-Blok c.s. over aanwezigheid van het kabinet bij het debat over het
jaarverslag
– de motie-Blok c.s. over een lijst van beleidsprioriteiten in de jaarverslagen
– de motie-Kant/Vendrik over de rol van de Algemene Rekenkamer bij de
keuze van de gepresenteerde informatie

29 540, nr. 104
29 540, nr. 105
29 540, nr. 106
29 540, nr. 107

29 200-XVI, nr. 210
Stemmingen
21 510-20, nr. 253
21 510-20, nr. 254
Stemmingen
29 537, nr. 3
29 537, nr. 4
29 537, nr. 5
29 537, nr. 6
29 537, nr. 7
29 537, nr. 8
29 537, nr. 9
29 537, nr. 10
29 537, nr. 11
29 537, nr. 12
29 537, nr. 13
29 537, nr. 14

14. Stemmingen over: (aangehouden motie debat gehandicaptenvervoer)
– de motie-Kant over gebruik van Valys door gehandicapte studenten
15. Stemmingen over: (moties debat Europese Top)
– de motie-Herben over een tweederde meerderheid voor goedkeuring van
het grondwettelijk verdrag en vergelijkbare verdragen
– de motie-Van Bommel over een integrale evaluatie
16. Stemmingen over de moties, voorgesteld tijdens het nota-overleg
Illegalennota, te weten:
– de motie-Van Fessem en Nawijn over een notitie waarin wordt ingegaan op
de voor- en nadelen van het strafbaar stellen van illegaal verblijf
– de motie-Van Fessem c.s. over het middel van ongewenstverklaring
– de motie-Dijsselbloem c.s. over het sneller ongewenst verklaren van
illegalen, maximale detentie en direct uitzetting
– de motie-Dijsselbloem c.s. over een onderzoek naar malafide
vastgoed-activiteiten
– de motie-Dijsselbloem c.s. over het instellen van een vordering tot
ontnemen van het wederrechtelijk verkregen voordeel
– de motie-Dijsselbloem c.s. over onteigening van aan illegalen verhuurde
panden
– de motie-Visser over plaatsing in het regime van de long-stay
– de motie-Visser c.s. over het ontwikkelen van effectiever beleid op grond
van artikel 33 van het Wetboek van Strafrecht
– de motie-Vos over een nationaal rapporteur in het illegalenbeleid
– de motie-Vos over een ombudsfunctie voor illegalen
– de motie-Huizinga-Heringa c.s. over ontmoediging van het gebruikmaken
van diensten van illegale prostituees
– de motie-Van der Staaij c.s. over de afdoening van bonafide aanvragen mét
MVV
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Stemmingen
28 484

17. Stemmingen in verband met
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994, in
verband met de herijking van een aantal wettelijke strafmaxima
Voorzitter: Ik deel mee dat de leden Van Haersma Buma en Eerdmans hun
amendement, stuk nr. 12, intrekken en dat de leden Wolfsen en Griffith hun
amendement, stuk nr. 17 intrekken en dat de leden Wolfsen en De Pater-van
der Meer hun amendement, stuk nr. 21 intrekken.
– artikel I, aanhef
– onderdeel aA0
– gewijzigd amendement Wolfsen (41,I) (invoegen nieuw onderdeel aA0)
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,I) (invoegen nieuw onderdeel
aA0)
– amendement Wolfsen (14) (invoegen nieuw onderdeel aA0)
– amendement Wolfsen (15) (invoegen nieuw onderdeel aA0)
– onderdelen aA t/m Ba
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,II) (invoegen 12 nieuwe
onderdelen)
– onderdeel Bb
– amendement Vos (18) (invoegen nieuw onderdeel Bb)
– onderdeel Bc
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,III)
– onderdeel C
– onderdelen D t/m E
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,IV) (invoegen twee nieuwe
onderdelen)
– onderdelen F t/m I
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,V) (invoegen nieuw onderdeel Ia)
– onderdeel J
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,VI (1)) (invoegen twee nieuwe
onderdelen)
– onderdeel K
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,VI (2)) (invoegen nieuw
onderdeel Ka)
– onderdelen L t/m Q
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,VII) (invoegen nieuw onderdeel
Qa
– onderdelen R en S
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,VIII) (invoegen twee nieuwe
onderdelen
– gewijzigd amendement Vos (37) (invoegen nieuw onderdeel Sa)
– amendement Griffith/Eerdmans (36,I)
– onderdeel T
– amendement Griffith/Eerdmans (36,II)
– onderdeel U
– amendement Griffith/Eerdmans (36,III) (invoegen twee nieuwe onderdelen)
– onderdelen Ua t/m Y
– amendement De Wit (16)
– onderdeel Ya
– amendement Wolfsen (19) (invoegen nieuw onderdeel Yb)
– onderdeel Z
– amendement Van Haersma Buma c.s. (32,IX) (invoegen nieuw onderdeel
Za)
– onderdeel AA
– artikel I
– amendement Griffith (29)
– gewijzigd amendement Vos (38,I)
– gewijzigd amendement Vos (38,II)
– artikel II

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, agenda

A–5

–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen III t/m IV
amendement Eerdmans (27) (invoegen nieuw artikel IVA)
gewijzigd amendement Vos (39) (invoegen nieuw onderdeel IVA)
gewijzigd amendement Vos (40) (invoegen nieuw onderdeel IVA)
amendement Eerdmans (35) (invoegen nieuw artikel IVA)
gewijzigd amendement Wolfsen (41,II) (invoegen twee nieuwe artikelen)
artikel V
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
28 484, nr. 31

18. Stemming over (motie wetsvoorstel herijking strafmaxima)
– de motie-Griffith over onderzoek naar mogelijkheden, nut en noodzaak van
verlaging van voorlopige hechtenis

Stemming
29 663, nr. 2

19. Stemming over: (motie debat bedreiging minister V&I)
– de motie-Herben over optreden OM bij aanvallen op politici

Stemmingen
29 249

20. Stemmingen in verband met
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
– artikel I, aanhef
– amendement Weekers (7)
Indien 7 verworpen:
– amendement Van der Vlies (8,II)
Indien 8,II verworpen:
– amendement Noorman-den Uyl (9,I)
– onderdeel A
– onderdelen B en C
– amendement Noorman-den Uyl (9,II)
Indien 7 en 8,II verworpen:
– amendement Noorman-den Uyl (10,I)
– amendement Noorman-den Uyl (10,II)
– onderdeel D
– artikel I
– artikelen II en III
– amendement Van der Vlies (8,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 221

21. Stemmingen in verband met
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)
Gewijzigde stemmingslijst d.d. 24 juni 2004
Wijzigingen zijn aangegeven met een *
– gewijzigd amendement Rouvoet/Van der Staaij (10,II)
– amendement Kalsbeek (11) (invoegen nieuw onderdeel B)
NB Indien 10,II en 11 beide zijn aangenomen, wordt 11 aangepast conform
10,II.
*– gewijzigd amendement Rouvoet/Kalsbeek (13) (invoegen nieuw onderdeel
B)
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*NB Indien 10,II en 13 beide zijn aangenomen, wordt 13 aangepast conform
10,II.
–
–
–
–
–

artikel I
artikel II
gewijzigd amendement Rouvoet/Van der Staaij (10,I)
beweegreden
wetsvoorstel

29 655

22. Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad

29 662

23. Voordracht ter vervulling van een vacature in de Hoge Raad

29 083, nr. 43

24. Beëindiging van de status van groot project van het project inburgering
oudkomers
25. Verslag van een algemeen overleg over de DAC-criteria
26. Verslag van een algemeen overleg over de evaluatie APK auto’s
27. Verslag van een algemeen overleg over medische zorg voor asielzoekers
28. Verslag van een algemeen overleg over innovatie in het energiebeleid
29. Verslag van een algemeen overleg over begeleiding van blinde en
slechtziende leerlingen
30. Verslag van een algemeen overleg over prenatale screening
31. Verslag van een algemeen overleg over evaluatie van de Wet BIG
32. Verslag van een algemeen overleg over het gemeenschappelijk
landbouwbeleid
33. Verslag van een algemeen overleg over verkoop van domeingronden
34. Verslag van een algemeen overleg over onderzoek naar fraude van
bouwbedrijven
35. Verslag van een algemeen overleg nucleair
36. Verslag van een algemeen overleg over stationsfietsenstallingen

29 542

37. Voorjaarsnota met de bijbehorende suppletore begrotingen
met maximum spreektijden voor
CDA, PvdA en VVD
LPF, SP, GroenLinks en D66
ChristenUnie en SGP
GroepLazrak

10
7
5
2

minuten
minuten
minuten
minuten

29 381

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

28 747

39. 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)
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28 652

29 529
29 531

40. Voorstel van wet van de leden Dittrich, Halsema en Van Nieuwenhoven
houdende regels omtrent de vaste boekenprijs (Wet op de vaste boekenprijs)
(Voortzetting)
41. Gezamenlijke behandeling van
– Regels betreffende de financiering van de sociale verzekeringen (Wet
financiering sociale verzekeringen)
– Invoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Invoeringswet Wet
financiering sociale verzekeringen)
(Voortzetting)

29 215

42. Administratieve lasten (korte heropening van het notaoverleg)

23 432, nr. 166

43. Debat over voorbereiding van het kabinetsbesluit inzake Irak
met maximum spreektijden van 3 minuten

Dinsdag 31 augustus

14.00 uur

Woensdag 1 september

10.15 uur

Donderdag 1 september

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

29 469

3. 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)

28 925

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

29 020

5. Intrekking van de Remigratiewet (Wet intrekking Remigratiewet)

28 017

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

28 354

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

28 167

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

29 309

9. 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

10. 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)
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Wetgevings- en nota-overleggen

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)
Woensdag 30 juni van 19.30 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de Herziening van het
inburgeringsstelsel (29 543)(voortzetting)
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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