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aangeduide vergaderingen
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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 8 maart

14.00 uur

Woensdag 9 maart

10.15 uur

Donderdag 10 maart

10.15 uur

A

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

28 870, nr. 128 (gewijzigd)

Stemmingen
29 436

3. Stemming over motie debat Wet werk en bijstand
De Voorzitter: Dhr. De Wit heeft zijn motie op stuk nr. 128 gewijzigd. De
gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij over deze motie
kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-De Wit over het instellen van een onderzoek naar de
eventuele strijdigheid van «Work first» en soortgelijke projecten met het
arbeidsrecht
4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten in verband met
goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels over
integriteit
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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artikel I, aanhef
onderdelen A t/m C
amendement De Pater-van der Meer (10, I)
amendement Vos (11)
amendement De Wit (9)
amendement De Wit (8)
onderdeel D
onderdelen E en F
artikel I
artikel II, aanhef
onderdeel A
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
25 695, nr. 26
25 695, nr. 27
25 695, nr. 28
25 695, nr. 29
25 695, nr. 30

Stemmingen
29 658

amendement De Pater-van der Meer (10, II)
onderdeel B
onderdeel C
artikel II
artikel III, aanhef
amendement De Pater-van der Meer (10, III)
onderdeel A
onderdeel B
artikel III
artikelen IV en V
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen over moties debat PBO-stelsel
– de motie-Douma/Van Dijk over een SER-uitspraak over de toekomst van
product- en bedrijfschappen
– de motie-Van Dijk c.s. over een concreet voorstel over de toekomst van
product- en bedrijfschappen
– de motie-Van Dijk/Douma over het opheffen van het moratorium op de
instelling van de nieuwe schappen
– de motie-Aptroot/Bakker over het beschouwen van het draagvlak bij
ondernemingen in de evaluatie van schappen
– de motie-Aptroot/Bakker over transparantie en het democratisch gehalte
van schappen
Stemmingen in verband met:
6. Wet toezicht accountantsorganisaties
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3a
amendement De Haan (59)
artikel 4
artikelen 5 en 6
nader gewijzigd amendement De Haan (60)
artikel 7
artikelen 8 t/m 16
amendement Douma (47,I)
artikel 17
artikel 18
nader gewijzigd amendement Douma (56,I) (invoegen nieuw artikel 18a)

NB artikel 19 is vervallen
–
–
–
–
–

artikelen 20 en 20a
gewijzigd amendement Kant/Vendrik (42)
artikel 20b
gewijzigd amendement Kant/Vendrik (43)
artikel 20c

NB de artikelen 21 en 22 zijn vervallen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Douma (47,II)
artikel 23
artikelen 23a en 24
amendement Kant/Gerkens (11) (artikel 25 vervalt)
artikel 25
artikelen 26 t/m 43a
amendement Douma (32)
artikel 44
artikelen 45 t/m 48
nader gewijzigd amendement Douma (56,II)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 49
artikelen 50 t/m 69
amendement Gerkens c.s. (63,I)
artikel 70
amendement Gerkens c.s. (63,II)
artikel 71
artikelen 72 t/m 79
bijlage
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
29 658, nr. 62

7. Stemming over: motie Wet toezicht accountantsorganisaties
– de motie-Vendrik/Gerkens over het consultatierapport

Stemming

8. Stemming over: motie Rapport van de tijdelijke commissie Onderzoek
infrastructuurprojecten (het betreft hier het debat met de commissie)
– de motie-Van Hijum c.s. over nadere uitwerkingen van de aanbevelingen 5,
7 en 8 uit het rapport van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten

29 283, nr. 17

Stemmingen
28 140, nr. 21
28 140, nr. 22
28 140, nr. 23
28 140, nr. 24
28 140, nr. 26
28 140, nr. 27

Benoeming
29 654, nr. 3

9. Stemmingen over: moties debat Orgaandonatie
– de motie-Kant c.s. over invoering van een Actief Donor Registratiesysteem
– de motie-Lambrechts over het eventueel over twee jaar alsnog overgaan op
Actieve Donorregistratie
– de motie-Ormel/Veenendaal over een verhoging van het aantal donaties
binnen vier jaar met tenminste 20% ten opzichte van 2004
– de motie-Tonkens over het mogelijk maken van onderscheid tussen actief
en passief donorschap in het ADR-systeem
– de motie-Veenendaal c.s. over bewustmaking van het grote belang van
registratie
– de motie-Veenendaal c.s. over openen van de mogelijkheid om ook daartoe
opgeleide verpleegkundigen de donorvraag te laten stellen
10. Benoeming van de leden van de Raad van Economische Adviseurs
Onafhankelijke advisering aan het parlement over financieel/economische
aangelegenheden; Brief van de commissie voor Financiën over het voorstel
van het Presidium inzake de instelling van een Raad van Economisch
Adviseurs (REA).
11. VAO Economische situatie Limburg
12. VAO Eerwraak
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO Recreatiewoningen
14. Spoeddebat Afghanistan
met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29 708

15. Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop
(Wet op het financieel toezicht)

30 005

16. Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen
en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet
inkomensaanvulling 2005)

27 744

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 2004–2005, agenda

A–3

29 646

18. Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers en de Wet educatie en
beroepsonderwijs (vrijgeven cursusaanbod WIN)

29 880

19. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake experimenten
op het gebied van kwalificaties en opleidingen

29 860

20. Wijziging van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en van de
Faillissementswet in verband met de uitvoering van richtlijn nr. 2001/24/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 4 april
2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PbEG L
125)

Dinsdag 15 maart

14.00 uur

Woensdag 16 maart

10.15 uur

Donderdag 17 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. VAO Rechtspositie politieke ambtsdragers
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
4. Debat Normen & Waarden (31 maart 2005)

29 700

5. 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)

28 631

6. 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)

28 999

7. 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

8. 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

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

29 686

10. 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

11. 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
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29 738

28 837

29 848

29 869

Recesperiodes

12. Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met aanscherping van de wekeneis (voortzetting)
13. Gezamenlijk behandeling (re- en dupliek)
– Goedkeuring van de op 17 juni 2002 te Luxemburg totstandgekomen
Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt
gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en
de Republiek Libanon, anderzijds (Trb. 2002, 143 en Trb. 2003, 141)
– Goedkeuring van het op 28 november 2003 te Genève totstandgekomen
Aanvullend Protocol inzake ontplofbare oorlogsresten (Protocol V), gehecht
aan het op 10 oktober 1980 te Genève totstandgekomen Verdrag inzake het
verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens
die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een
niet-onderscheidende werking te hebben (Trb. 2004, 227)
– Wijziging van de Wet subsidiëring politieke partijen houdende verhoging
van de subsidiebedragen, verbreding van de subsidiabele doelen en
aanpassing van de subsidiegrondslag
– Meireces 2005: vrijdag 29 april 2005 t/m maandag 16 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) én op dinsdag 17 mei 2005 (de dag na Pinksteren).
–
–
–
–
–

Herfstreces 2005: 14 oktober 2005 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 2006
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 2006 (de dag na Pinksteren).
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