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1 oktober 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 5 oktober

14.00 uur

Woensdag 6 oktober

10.15 uur

Donderdag 7 oktober

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 998

3. Stemmingen in verband met:
– Wijziging van de Wet toezicht beleggingsinstellingen met het oog op de
modernisering van de wet en implementatie van richtlijn nr. 2001/107/EG en
richtlijn nr. 2001/108/EG van 21 januari 2002
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
28 017

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het niet afleggen
van een getuigenverklaring na een daartoe strekkende toezegging
–
–
–
–
–
–

OVG1175
0405tkage011004
ISSN 0921 - 7371

amendement Heemskerk (8)
artikel I
artikel II
amendement Heemskerk (7)
artikel III artikelen IV t/m IX
beweegreden
wetsvoorstel

artikel I
amendement Wolfsen/Van Haersma Buma (7,II) (invoegen artikel Ia)
artikel II
amendement Wolfsen/Van Haersma Buma (7,I)
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
29 200 XVI, nr. 282
29 200 XVI, nr. 283
Stemmingen
28 331

5. Stemmingen over: moties debat inzake resultaten onderzoek UvT over
medische zorg
– de motie Kant/Arib over noodzakelijke zorg
– de motie Kant/Arib over evaluatie bezuinigingsmaatregelen in de zorg
6. Stemmingen in verband met:
Voorstel van wet van het lid Halsema houdende verklaring dat er grond
bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet,
strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een
aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter
–
–
–
–

artikelen I en
amendement
amendement
amendement

II, onderdeel A
Rouvoet/Van der Staaij (12)
Duyvendak (13)
Luchtenveld (14)

N.B. Het amendement Luchtenveld (15) is door de NvW vervallen
– onderdeel B
– artikel II
– beweegreden
Stemmingen
29 309

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

–
–
–
–
Stemmingen
29 298

artikelen 1 t/m 4
amendement Jan de Vries/Eski (12,I)
artikel 5
artikel 6
amendement Jan de Vries/Eski (12,II)
artikel 7
artikelen 8 t/m 10
amendement Douma (10)
artikel 11
artikel 12
amendement Douma (14)
artikel 13
artikelen 14 t/m 22
amendement Douma (11)
Indien 11 verworpen:
– amendement Jan de Vries/Eski (13)
artikel 23
artikelen 24 t/m 27
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen in verband met
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)
–
–
–
–
–

artikelen 1:1 t/m 1:3
gewijzigd amendement Douma (11,I)
artikel 1:4
artikelen 1:5 t/m 3:10
gewijzigd amendement Douma (12,I)
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– gewijzigd amendement Douma (12,II)
– artikel 3:11
– artikelen 3:12 t/m 4:2
N.B. artikel 4:3 is vervallen
– gewijzigd amendement Douma (11,II)
– artikel 4:4
– gewijzigd amendement Douma (11,III) (invoegen artikel 4:4a)
– artikelen 4:5 en 4:6
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming

9. Stemming over: motie wetsvoorstel 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)
De Voorzitter: de heer Douma heeft zijn motie op stuk nr. 14 gewijzigd.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover
nu kunnen stemmen

29 298, 29 309, nr. 14 gewijzigd

– de gewijzigde motie-Douma over wildgroei aan ondernemingsvormen

Stemmingen
29 200 XVI, nr. 284

10. Stemmingen over: moties debat over de verpleeghuiszorg
– de motie-Verbeet c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de
zorg in verpleeghuizen
– de motie-Verbeet c.s. over het openbaar maken van de kwaliteit van zorg
per verpleeghuis
– de motie-Van Miltenburg/Verbeet over het instellen van consulententeams
– de motie-Kant over wettelijke basisnormen voor kwaliteit en zorg
– de motie-Kant over meer handen aan het bed in verpleeghuizen
– de motie-Kant over voorkomen van scheidingen door verschillende
zorgbehoefte van partners

29 200 XVI, nr. 285
29 200
29 200
29 200
29 200

XVI,
XVI,
XVI,
XVI,

nr.
nr.
nr.
nr.

286
287
288
289

Stemming
27 406, nr. 7

11. Stemming over: motie VAO arbeidsparticipatie ouderen
– de motie-Bruls/Bussemaker over verbetering van de mogelijkheden voor
ouderen om als zelfstandige te beginnen

Stemming

12. Stemming over: motie VAO eindrapportage Commissie Geschillen
Aandelenlease
– de motie-Vendrik c.s. over de lessen die van de aandelenlease-affaire
geleerd kunnen worden

28 965, nr. 13

Stemmingen
29 507

13. Stemmingen in verband met:
– wetsvoorstel Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële
dienstverlening)
Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Blok zijn amendement, stuk nr. 14
intrekt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 1, aanhef
amendement Heemskerk (21,I)
artikel 1
artikelen 2 t/m 5
amendement Blok (15)
artikel 6
artikelen 7 t/m 32
artikel 33, eerste lid, aanhef
amendement Kant/Vendrik (25,I)
amendement Kant/Vendrik (22,I)
amendement Heemskerk (21,II)
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– eerste lid
– tweede lid
– amendement Kant/Vendrik (23,I) (toevoegen derde lid)
Indien 23, I verworpen:
– gewijzigd amendement Koomen (18,I) (toevoegen derde lid)
– artikel 33
– artikel 34, eerste lid, aanhef
– amendement Kant/Vendrik (25,II)
– amendement Kant/Vendrik (22,II)
– amendement Heemskerk (21,III)
– eerste lid
– tweede lid
– amendement Kant/Vendrik (23,II) (toevoegen derde lid)
Indien 23, I verworpen:
– gewijzigd amendement Koomen (18,II) (toevoegen derde lid)
– artikel 34
– artikelen 35 t/m 37
– gewijzigd amendement Blok (27)
– artikel 38
– artikelen 39 t/m 71
– amendement Kant/Vendrik (23,III)
– gewijzigd amendement Koomen (18,III)
– artikel 72
– amendement Kant/Vendrik (23,IV)
– gewijzigd amendement Koomen (18,IV)
– artikel 73
– amendement Kant/Vendrik (24,I)
– artikel 74
– artikel 75
– amendement Kant/Vendrik (24,II)
– artikel 76
– artikelen 77 t/m 119
– amendement Kant/Vendrik (24,III)
– bijlage
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
29 608

14. Stemmingen in verband met:
Voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham tot
wijziging van het voorstel van wet van de leden Karimi, Dubbelboer en Van
der Ham betreffende het houden van een raadplegend referendum over het
grondwettelijk verdrag voor de Europese Unie (Wet raadplegend referendum
Europese Grondwet) in verband met het tijdstip van het referendum
–
–
–
–
–

Stemmingen
28 167

amendement Spies c.s. (10)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het concurrentiebeding
De Voorzitter: In de vergadering van 19 februari 2004 is het amendement
Jan de Vries nr. 22 door de regering overgenomen.
– artikel I, aanhef
– onderdeel A, aanhef
– amendement Stuurman/Van Gent (14)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 364

16. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden ter uitvoering van richtlijn nr.
2002/14/EG
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 251

Indien 14 verworpen:
– amendement Stuurman/Van Gent (16)
– amendement Stuurman/Van Gent (15)
– artikel 653, eerste lid
– amendement Stuurman/Van Gent (18) (invoegen nieuw tweede lid)
– tweede lid
Indien 16 verworpen:
– gewijzigd amendement Weekers/Jan de Vries (26)
– derde lid
– amendement Stuurman/Van Gent (17)
– vierde lid
– vijfde lid
– amendement Stuurman/Van Gent (19) (invoegen nieuw zesde lid)
– zesde en zevende lid
– amendement Jan de Vries/Weekers (24) (invoegen nieuw achtste lid)
achtste lid
artikel 653
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
amendement Jan de Vries/Weekers (20)
artikel II
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

artikel I, aanhef
amendement Stuurman
onderdeel A, punt 1
amendement Stuurman
punt 2
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
amendement Stuurman
artikel II
amendement Stuurman
beweegreden
wetsvoorstel

(6,II)
(6,III)

(6,IV) (invoegen artikel IA)
(6,I)

17. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet inzake
rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met de invoering van
beroep bij de rechtbank, alsmede van hoger beroep bij het gerechtshof, in
belastingzaken (Wet belastingrechtspraak in twee feitelijke instanties)
De Voorzitter: In de vergadering van 23 september 2004 is het
amendement Dezentjé Hamming nr. 10 door de regering overgenomen.
– artikelen I t/m XXV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
29 460, nr. 3

18. Stemming over Jaarverslag Nationale ombudsman:
– de motie-Eski over de afhandeling van reguliere toelatingsprocedures door
de IND

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, agenda

A–5

Stemmingen
29 657, nr. 3
29 657, nr. 4
Stemmingen
29 551

19. Stemmingen over motie VAO Publieke omroep:
– de motie-Örgü c.s. over ten hoogste een adviesrecht voor het college van
voorzitters
– de motie-Kraneveldt over een nieuw publiek omroepbestel
20. Stemmingen in verband met:
– Voorstel van wet van de leden Dubbelboer en Duyvendak houdende het
ongedaan maken van de tijdelijkheid van de Tijdelijke referendumwet
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
28 852, nr. 5

29 800 IXB
29 800 IXA
29 800 G

21. Stemming over Onderzoek naar de Zorguitgaven
– de motie Buijs c.s. over waardering voor de commissie
22. Algemene Financiële Beschouwingen en de gezamenlijke behandeling
van:
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2005
– Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2005
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor
het jaar 2005
23. VAO over de Nota Pieken in de Delta
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
24. VAO Positie kleine ziekenhuizen
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
25. Spoeddebat met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
de positie van mevrouw Van der Hoeven in relatie tot haar voormalig
bestuurslidmaatschap van de TH Rijswijk
met maximumspreektijden van 3 minuten per fractie

29 483

26. Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met het invoeren van een
no-claimteruggaaf voor verzekerden die geen of weinig gebruik hebben
gemaakt van zorg waarop ingevolge die wet aanspraak bestaat

28 925

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

29 710

28. Verlenging van de Tijdelijke instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming

29 414

29. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering teneinde de collectieve afwikkeling van massaschades te
vergemakkelijken (Wet collectieve afwikkeling massaschade)

29 612

30. Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere
wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken)

28 467

31. Wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband
met het tot stand brengen van een recht op langdurend zorgverlof en het
aanbrengen van enkele verbeteringen

28 614

32. Wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het Burgerlijk Wetboek
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29 250

33. Wijziging van de Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank in verband
met de evaluatie van die wet

27 826

34. Wijziging van de artikelen 7:629 en 7:670 van het Burgerlijk Wetboek,
artikel 214 van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en van een aantal
artikelen in enkele sociale zekerheidswetten

29 721

35. Aanpassing van de Tabakswet, alsmede van artikel V, tweede lid, van de
Wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Tabakswet (Stb. 201) aan richtlijn
nr. 2003/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 26 mei 2003 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de reclame en
sponsoring voor tabaksproducten (PbEU L 152)

Dinsdag 12 oktober

14.00 uur

Woensdag 13 oktober

10.15 uur

Donderdag 14 oktober

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

29 800-IV

29 800-XIII
29 800-D

29 803

3. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het
jaar 2005
4. Gezamenlijke behandeling van:
– Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2005
– Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2005
5. Staat van de Unie
Met maximum spreektijden voor
CDA, PvdA en VVD
SP, LPF, GroenLinks en D66
ChristenUnie en SGP,
alsmede de europarlementariërs
Groep Wilders en Groep Lazrak

10 minuten
7 minuten
5 minuten
3 minuten

28 509

6. Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepaling
inzake de benoeming van de commissaris van de Koning en de burgemeester

28 946

7. Vaststelling en invoering van titel 16 (Exploitatie) van Boek 8 van het
Burgerlijk Wetboek

29 623

8. Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Wet op de
toegang tot ziektekostenverzekeringen 1998 en de Ziekenfondswet in verband
met invoering van een identificatieplicht bij het verkrijgen van zorg, invoering
van het Sofi-nummer in de Wtz 1998, elektronisch berichtenverkeer in de
Ziekenfondswet en enige andere wijzigingen (fraudebestrijding
zorgverzekeringswetten)
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29 419

9. Goedkeuring en uitvoering van het op 3 september 2003 te Den Haag
totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Vlaamse Gemeenschap van België inzake de accreditatie van opleidingen
binnen het Nederlandse en Vlaamse hoger onderwijs

Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 4 oktober van 10.15 – 19.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over «de
Koers PO/VO»
Maandag 4 oktober van 16.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
agenda Vitaal platteland (29 576)
Maandag 11 oktober van 10.15 – 14.30 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel Sport van de begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor
2005 (29 800-XVI)
Maandag 1 november van 11.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissies voor Financiën en voor Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gezamenlijk over het wetsvoorstel VUT/prepensioen
(29 760)
Maandag 8 november van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissies voor Defensie, voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer en voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
gezamenlijk over de planologische kernbeslissing Tweede structuurschema
militaire terreinen (SMT-2) (28 114)
Maandag 8 november van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2005 (29 767)
Maandag 15 november van 11.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2005 (29 767)
(voortzetting)
Maandag 22 november van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
Cultuurnota
Maandag 29 november van 11.00 – 14.30 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Financiën gezamenlijk over de begroting gemeente- en provinciefonds
voor 2005 (29 800-B en C)
Maandag 6 december van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Verkeer en
Waterstaat en voor Economische Zaken gezamenlijk over De Nota ruimte
(29 435)
Maandag 13 december van 11.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en
voor Justitie gezamenlijk over het onderdeel Politie van de begrotingen
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie voor 2005 (29 800-VII
en VI)
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Recesperiodes

– 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
Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 29 maart 2005 (de dag na
pasen)

Spreektijden begrotingsbehandeling: CDA
PvdA
VVD
SP
LPF
GroenLinks
D66
ChristenUnie
SGP
De Groep Wilders
De Groep Lazrak

370
350
290
160
160
160
130
100
100
30
30

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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