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Vergaderjaar 2004–2005

Agenda

25 februari 2005

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 1 maart

14.00 uur

Woensdag 2 maart

10.15 uur

Donderdag 3 maart

10.15 uur

A

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

29 515, nr. (gewijzigd, was nr. 51)
29 515, nr. 52 (herdruk)
29 515, nr. 53

Stemmingen
22 343, nr. 105

22 343, nr. 106
22 343, nr. 107

Stemmingen
29 800 XVI, nr. 123
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3. Stemmingen over: (moties VAO Administratieve lasten)
De Voorzitter: de heer Aptroot heeft zijn motie op stuk nr. 51 gewijzigd.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij hierover
nu kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Aptroot/Bakker over bepaling van vervallen
arbeidsplaatsen en aanwending van vrijkomende middelen
– de motie-Aptroot c.s. over beperking van uitvraag van gegeven voor
statistieken
– de motie-Koopmans/Smeets over het inzichtelijk maken van belemmeringen
voor vermindering van administratieve lastendruk
4. Stemmingen over moties Milieucriminaliteit
–de motie-Van Velzen/Vos over de intentie tot het houden van een
parlementair onderzoek naar handhaving van milieuwetgeving en de
voedselveiligheid in de veevoersector
–de motie-Tichelaar c.s. over openbaarmaking van namen van veroordeelde
overtreders van de Kaderwet diervoeders
– de motie-Vos c.s over vervanging van de negatieflijst verboden grondstoffen
door een positieflijst toegestane ingrediënten
5. Stemmingen over: moties debat verpleeghuiszorg
– de motie-Nawijn/Wilders over het in de toekomst structureel organiseren
van de verpleeghuiszorg
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29 800 XVI, nr. 124
29 800 XVI, nr. 125
29 800 XVI, nr. 126
29 800 XVI, nr. 127
29 800 XVI, nr. 128
29 800 XVI, nr. 131
29 800 XVI, nr. 132

– de motie-Kant/Tonkens over het per direct instellen van een noodfonds voor
individuele verpleeghuizen
– de motie-Kant/Tonkens over het uitwerken van een bureaucratiebrigade
– de motie-Tonkens c.s. over beweging door en dagbesteding van ouderen
– de motie-Tonkens c.s. over het ontwikkelen van normen voor voldoende
gekwalificeerd personeel
– de motie-Tonkens/Verbeet over subsidie aan NVVA, AVVVD en Sting
– de motie-Vietsch c.s. over de salariëringcode voor directeuren van
zorginstellingen
– de motie-Verbeet c.s. over de bekostiging van verpleeghuizen, in relatie tot
verantwoorde zorg

Stemmingen
6. Stemmingen over: moties debat uitzetting van asielzoekers naar Congo
19 637, nr. 897 (gewijzigd, was nr. 895) – de gewijzigde motie-Lambrechts c.s. over de ontheffingsclausule ten
aanzien van de vertrouwelijkheid van gegevens, verstrekt door de asielzoeker
in het gehoor
19 637, nr. 896
– de motie-Vos over het voorkomen dat asielgerelateerde gegevens in
handen komen van de Congolese autoriteiten
19 637, nr. 898
– de motie-De Wit over een onderzoek naar de status en taken van de
Congolese Direction Général de Migration (DGM)
19 637, nr. 899
– de motie-De Wit over het vrijlaten van alle Congolese ex-asielzoekers,
tenzij de openbare orde en veiligheid zich daartegen verzetten
Stemmingen

29 993, nr. 3
29 993, nr. 4 (ingetrokken)

Stemmingen
29 614, nr. 4
29 614, nr. 5

7. Stemmingen over: moties debat Campagne referendum Europese
Grondwet
De Voorzitter: Dhr. Van Bommel trekt zijn motie op stuk nr. 4 in.
– de motie-Duyvendak c.s. over de reservering van gelden voor
campagneactiviteiten
– de motie-Van Bommel over Nederlandstalige exemplaren van het Verdrag
inzake de Europese Grondwet
8. Stemmingen over: moties Debat Grondrechten in een pluriforme samenleving
– de motie-Eerdmans c.s. over de algemene vlaginstructie
– de motie-Klaas de Vries c.s. over kennis en begrip van onze grondrechten

Stemming
29 800 VIII, nr. 172

9. Stemmingen over: moties Debat Vergoeding doorgifte publieke omroep
– de motie-Örgü/Atsma over extra kosten voor doorgifte en auteursrechten
van publieke omroepprogramma’s

Stemmingen
30 000, nr. 2

10. Stemmingen over: moties Debat Kerncentrale Borssele
– de motie-Duyvendak over onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar
de vraag of de regeling alles heeft gedaan om te komen tot sluiting tegen zo
laag mogelijke kosten

Stemming

11. Stemming over:
De Voorzitter: Dhr. Koopmans brengt de motie op stuk nr. 54 opnieuw in
stemming. Ik stel voor om over de motie te stemmen.
– de motie Sterk/Koopmans over het rijkstoezicht op gemeenten door de
VROM-inspectie

29 800 XI, nr. 54 (herdruk)

12. VAO PBO-stelsel
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO Wet werk en bijstand
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO Orgaandonatie
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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29 828

15. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met het gebruik van de videoconferentie in het strafrecht

29 619

16. Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging samenstelling
budget, wijziging aanvraagprocedures, nadere regels met betrekking tot
intergemeentelijke afstemming en enkele andere wijzigingen)

29 738

17. Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met aanscherping van de wekeneis

29 283

18. Rapport van de tijdelijke commissie Onderzoek infrastructuurprojecten
(het betreft hier het debat met de commissie)

29 436

19. Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met
goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over
integriteit

29 869

20. Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging
van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en
aanpassing van de subsidiegrondslag

29 931

21. Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Kwaliteitswet
zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector

28 856

22. Wijziging van de Mediawet in verband met een nieuwe financieringsstructuur voor de regionale publieke omroep

29 851

23. Intrekking van de Absintwet 1909 (Stb. 402)

Dinsdag 8 maart

14.00 uur

Woensdag 9 maart

10.15 uur

Donderdag 10 maart

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

29 700

3. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het stellen van
een inburgeringsvereiste bij het toelaten van bepaalde categorieën vreemdelingen (Wet inburgering in het buitenland)
4. VAO Eerwraak
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Rechtspositie politieke ambtsdragers
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. Debat Normen & Waarden

28 631

7. Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede wijziging van het
Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer
(duurzaam geproduceerd hout) (re- en dupliek)
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27 744

8. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met
decentralisatie van de vervangingsuitgaven en van de wachtgelduitgaven
(decentralisatie vervangingsuitgaven en wachtgelduitgaven vo)

28 999

9. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in deze
wet opgenomen klachtregeling

29 747

10. Wijziging van de Wet op de waterkering en intrekking van de Deltawet
grote rivieren, de Deltawet, de Deltaschadewet, de Wet schade oesterkwekers, de Vergunningwet Westerschelde, de Zuiderzeewet en de
Zuiderzeesteunwet

29 481

11. Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (Wet verplichte beroepspensioenregeling)

29 686

12. Wijziging van enkele belastingwetten in verband met een herziening van
de behandeling van de omzetting en kwijtschelding van afgewaardeerde
vorderingen en een aanpassing van de regeling voor afwaarderingsverliezen
van deelnemingen

29 703

13. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het stellen van regels
voor het treffen van samenwerkingsvoorzieningen op initiatief van politiekorpsen en voor de informatie- en communicatievoorzieningen van de politie

Recesperiodes

– Meireces 2005: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei
– Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli t/m maandag 29 augustus
Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 29 maart 2005 (de dag na
Pasen) én op dinsdag 17 mei 2005 (de dag na Pinksteren).
– Herfstreces 2005: 14 oktober t/m 24 oktober 2005
– Kerstreces 2005/2006: 21 december 2005 t/m 16 januari 2006
– Krokusreces 2006: 24 februari 2006 t/m 6 maart
– Meireces 2006: 28 april 2006 t/m 15 mei 2006
– Zomerreces 2006: 30 juni 2006 t/m 28 augustus 2006
Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 18 april 2006 (de dag na
Pasen) én op dinsdag 6 juni 2005 (de dag na Pinksteren).
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