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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 maart

14.00 uur

Woensdag 16 maart

10.15 uur

Donderdag 17 maart

10.15 uur

A

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

19 637, nr. 898 (gewijzigd)

Stemmingen
29 436

OVG1225
0405tkage110305
ISSN 0921 - 7371

3. Stemming over aangehouden motie debat uitzettingen van asielzoekers
naar Congo
de Voorzitter: Dhr. de Wit heeft zijn motie op stuk nr. 898 gewijzigd en
voorts nader gewijzigd. De nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik
neem aan dat wij nu over deze motie kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-De Wit over een onderzoek naar de status en taken
van de Congolese Direction Générale de Migration (DGM)
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
– 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
– amendement De Pater-van der Meer (10, II)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

29 800 XIII, nr. 56
29 800 XIII, nr. 57
29 800 XIII, nr. 58
29 800 XIII, nr. 59
29 800 XIII, nr. ??, (was nr. 60)
(gewijzigd)
29 800 XIII, nr. 61
29 800 XIII, nr. 62

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 VAO Economische situatie Limburg
de Voorzitter: Dhr. van den Brink heeft zijn motie op stuk nr. 90
gewijzigd. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij nu
over deze motie kunnen stemmen
– de motie-Smeets c.s. over grensoverschrijdende samenwerking tussen
Kamers van Koophandel
– de motie-De Wit over compensatie in het geval van vertrek van
rijksdiensten
– de motie-Bakker c.s. over Limburgse initiatieven op het gebied van de
kennisinfrastructuur
– de motie-Bakker c.s. over een goede aansluiting op de infrastructuur van
België en Duitsland
– de gewijzigde motie-Van den Brink c.s. over de instelling van een
commissie voor Limburg
– de motie-Weekers c.s. over behoud van zoveel mogelijk werkgelegenheid
bij rijksdiensten en ZBO’s in Limburg
– de motie-Weekers c.s. over internationale kansenzone, toepasselijk recht
en Euregionale vrijhandel

Stemming
27 925, nr. 162

Stemming over: motie debat Uitzending van troepen naar Afghanistan
– de motie-Karimi c.s. over artikel 100 van de Grondwet

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties nota-overleggen Nota Ruimte
De Voorzitter: De heer van Bochove heeft zijn moties op de nummers 57
en 123 gewijzigd en zijn motie op nr. 125 nader gewijzigd. De heer Geluk
heeft zijn motie op nummer 132 gewijzigd. De gewijzigde en nader
gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daarover
nu kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Verdaas/Van Bochove over de effecten van het nieuwe
ruimtelijk beleid
– de motie-Verdaas over driedimensionaal ruimtelijk inrichtingsplan
– de gewijzigde motie-Verdaas over de SER ladder als leidend principe
– de motie-Verdaas over een planologisch «nee, tenzij»-regime
– de motie-Verdaas over een gebiedsgericht landschappelijk ontwerp
– de motie-Verdaas over de totstandkoming van een ontwikkelingsplan
– de gewijzigde motie-Verdaas/Van Bochove over een Europees proefproject
– de gewijzigde motie-Verdaas over de Hoekse Waard
– de motie-Verdaas over samenhangende regionale woonvisies
– de gewijzigde motie-Verdaas/Van Bochove over ruimte voor sport en
recreatie
– de gewijzigde motie-Verdaas c.s. over een schaalsprong van Almere
– de motie-Van Bochove/Van As over het hoofddoel van het ruimtelijk beleid
– de gewijzigde motie-Van Bochove c.s. over regionale afstemming inzake
woningbouw en bedrijfsterreinen
– de motie-Van Bochove c.s. over vrijwaringsgebieden
– de gewijzigde motie-Van Bochove/Verdaas over financiële steun aan
stedelijke samenwerkingsverbanden

29 435, nr. 113 (was nr. 17)
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

18
114 (was nr. 19)
20
21
22
115 (was nr. 25)
28
32
116 (was nr. 34)

29 435, nr. 117 (was nr. 35)
29 435, nr. 36
29 435, nr. 118 (was nr. 38)
29 435, nr. 41
29 435, nr. 119 (was nr. 42)
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29 435, nr. 120 (was nr. 43)
29 435, nr. 121 (was nr. 44)
29 435, nr. 45
29 435, nr. 47
29 435, nr. 122 (was nr. 48)
29 435, nr. 123 (was nr. 49)
(nader gewijzigd)
29 435, nr. 124 (was nr. 50)
29 435, nr. ?? (was nr. 125)
(nader gewijzigd)
29 435, nr. 53
29 435, nr. 126 (was nr. 54)
29 435, nr. 127 (was nr. 56)
29 435, nr. 57 (gewijzigd)
29 435, nr. 128 (was nr. 58)
29 435, nr. 129 (was nr. 60)
29 435, nr. 61
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,
29 435,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

62
63
64
65
66

29 435, nr. 130 (was nr. 67)
29 435, nr. 68
29 435, nr. 131 (was nr. 69)
29 435, nr. 132 (was nr. 70)
(nader gewijzigd)
29 435, nr. 71
29 435, nr. 72
29 435, nr. 73
29 435, nr. 74
29 435, nr. 75
29 435, nr. 76
29 435, nr. 77
29 435, nr. 78
29 435, nr. 79
29 435, nr. 80

– de gewijzigde motie-Van Bochove/Van As over ontsluiting van nieuwe
woon- en werklocaties
– de gewijzigde motie-Van Bochove c.s. over het nieuwe locatiebeleid voor
bedrijven
– de motie-Van Bochove c.s. over havengerelateerde bedrijvigheid
– de motie van Bochove/Schreijer-Pierik over de voor natuur relevante
beinvloedingsgebieden
– de gewijzigde motie-Van Bochove/Schreijer-Pierik over clustering van
bedrijven binnen landbouwontwikkelingsgebieden
– de nader gewijzigde motie-Van Bochove/Schreijer-Pierik over borging van
natuur- en landschappelijke waarden
– de gewijzigde motie-Van Bochove/Van As over transformatie van
voormalige rijksbufferzones
– de nader gewijzigde motie-Van Bochove c.s. over robuuste ecologische
verbindingen
– de motie-Van Bochove/Van As over verstedelijking op de locatie Rijnenburg
– de gewijzigde motie-Van Bochove c.s. over direct aan de 20 Ke-contour
gelegen gebieden
– de gewijzigde motie-Van Bochove/Van As over verstedelijking van
vliegkamp Valkenburg
– de gewijzigde motie-Van Bochove over financiële compensatie voor een
ingreep in een natuurgebied
– de gewijzigde motie-Van Bochove/Van As over de EHS-saldobenadering
– de gewijzigde motie-Van Bochove/Van Lith over de beleidslijn Ruimte voor
de Rivier
– de motie-Van Bochove c.s. over belemmering van grensoverschrijdende
samenwerking
– de motie-Van Velzen over de Moerdijkse Hoek als projectvestingslocatie
– de motie-Van Velzen over de Oostvlietpolder als recreatiegebied
– de motie-Van Velzen over de kwaliteitseisen inzake duurzaam grondgebruik
– de motie-Van Velzen over dubbel grondgebruik voor parkeren
– de motie-Van Velzen over de bereikbaarheid van perifere gebieden met het
openbaar vervoer
– de gewijzigde motie-Van Velzen over bestaande en nieuwe
volkstuincomplexen
– de motie-Geluk c.s. over een extra stimulans voor de medewerking aan
gebiedsplannen
– de gewijzigde motie-Geluk over een zeewaartse kustverbreding in
Zuid-Holland
– de nader gewijzigde motie-Geluk over overname van de beleidsuitspraken
van de nota Ruimte in (ruimtelijke) plannen
– de motie-Geluk over het ontlenen van rechten als gevolg van
geluidsbelasting door vliegverkeer
– de motie-Van As over herijking van de integrale beleidsvisie
IJsselmeergebied
– de motie-Van As over de reservering voor grootschalige buitendijkse
ontwikkelingen
– de motie-Van As over de vraag waar de meerwaarde van
bestemmingsverandering terecht komt
– de motie-Van As over de vervanging van ophoogzand door
oppervlaktedelfstoffen
– de motie-Van As over extra regels met betrekking tot bouwgrondstoffen
– de motie-Van As over de realisatiereden voor windenergie op zee en op
land
– de motie-Van As over de ondergrondse leidingen die waterkeringen
doorsnijden
– de motie-Van der Ham/Huizinga-Heringa over omzetting c.q. toevoeging
van een geel gearceerde PKB-tekst in de nota Ruimte
– de motie-Van der Ham/Huizinga-Heringa over wijziging van een bestaande
geel gearceerde PKB-tekst uit de nota Ruimte
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29 435, nr. 82
29 435, nr. 133 (was nr. 83)
29 435, nr. 84
29 435, nr. 134 (was nr. 86)
29 435, nr. 88
29 435, nr. 90
29 435, nr. 92
29 435, nr. 93
29 435, nr. 135 (was nr. 94)
29 435, nr. 95
29 435, nr. 97
29 435, nr. 98
29 435, nr. 99
29 435, nr. 100
29 435, nr. 106
29 435, nr. 107
29 435, nr. 108
29 435, nr. 109
29 435, nr. 110
29 435, nr. 111
29 435, nr. 112
Stemmingen
28 345, nr. 28
28 345, nr. 32
28 345, nr. 35 (aangehouden)
28 345, nr. 36
28 345, nr. 37

Eindstemming
29 737

– de motie-Van der Ham over een wijziging in de PKB-tekst inzake het beleid
voor nationale landschappen
– de gewijzigde motie-Van der Ham over een wijziging in de PKB-tekst inzake
kwaliteitsborging van nationale landschappen
– de motie-Van der Ham/Huizinga-Heringa over een toevoeging van een
nieuwe geel gearceerde PKB-tekst inzake bouwen buiten de bebouwde kom
– de gewijzigde motie Duyvendak/Van Velzen over heroverweging van de
Nota Ruimte
– de motie-Duyvendak over gemotiveerd afwijken van het streefgetal voor
verdichting
– de motie-Duyvendak over het bedrijventerrein op de locatie Moerdijkse
Hoek
– de motie-Duyvendak over de migratie nul-benadering voor gemeenten
– de motie-Duyvendak over de migratie nul-benadering voor nationale
landschappen
– de gewijzigde motie-Duyvendak over de uitwerking van kernkwaliteiten per
Nationaal Landschap
– de motie-Duyvendak over kwantiteit en kwaliteit in de EHS-saldobenadering
– de motie-Huizinga-Heringa over een ruimtelijke reservering voor een
randmeer
– de motie-Van der Staaij c.s. over de aanmerking van de Hoekse Waard als
Nationaal Landschap
– de motie-Van der Staaij over water als integraal onderdeel van de
ruimtelijke planning
– de motie-Van der Staaij c.s. over landbouw in de veenweidegebieden
– de motie-Bochove/Huizinga-Heringa over ruimtelijke ordening op de
Noordzee
– de motie-Geluk c.s. over jurisprudentie inzake de Habitatrichtlijn
– de motie-Van Velzen/Van der Ham over begrenzing van het Groene Hart in
de Bloemendaalpolder
– de motie-Verdaas over de 20 Ke-contour met betrekking tot het
Schipholbeleid
– de motie-Verdaas/Van der Ham over een analyse van het gewijzigde deel 3
van de PKB Nota Ruimte
– de motie-Duyvendak over nieuwe uitleglocaties voor woningbouw aan de
20 Ke-contour
– de motie-Duyvendak over voorlichting inzake Vogel-Habitatrichtlijngebieden
7. Stemmingen over: moties VAO Eerwraak
De Voorzitter: Mevr. Albayrak wil haar motie op nr. 35 aanhouden.
– de aangehouden motie-Albayrak c.s. over de aanpassing van de
vreemdelingencirculaire
– de aangehouden motie-Azough over het uitbreiden van de mogelijkheden
voor langdurige structurele begeleiding
– de motie-Albayrak c.s. over een aanwijzing richting het openbaar ministerie
over vervolging bij eerwraak
– de motie-Azough c.s. over een verandering van mentaliteit binnen de
betrokken gemeenschappen wat betreft eergerelateerd geweld
– de motie-Vergeer c.s. over een plaatsings- en bekostigingsverplichting voor
gemeenten
8. Eindstemming in verband met:
Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
Verordening (EG) Nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad
van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden
voor jaarrekeningen (PbEG L 243), van Richtlijn nr. 2001/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG en 86/635/EEG met betrekking tot de
waarderingsregels voor de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening
van bepaalde vennootschapsvormen evenals van banken en andere
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financiële instellingen (Pb EG L 283), en van Richtlijn 2003/51/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2003 tot wijziging van de
Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG en 91/674/EEG van de
Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van
bepaalde vennootschapsvormen, banken en andere financiële instellingen, en
verzekeringsondernemingen (Pb EG L 178) (Wet uitvoering IAS-verordening,
IAS 39-richtlijn en moderniseringsrichtlijn)
– Wetsvoorstel
Stemmingen
29 815, nr. 4
29 815, nr. 5
29 815, nr. 6
29 815, nr. 7
29 815, nr. 8

9. Stemmingen over: moties Nota-overleg Landelijke beleidsnota Jeugdzorg
– de motie-Kant over een parlementair onderzoek naar het functioneren van
het gevoerde jeugdzorgbeleid
– de motie-Kant/Tonkens over honorering van verzoek van regio’s die RAAKregio willen worden.
– de motie-Kant/Tonkens over capaciteitsuitbreiding van AMK’s
– de motie-Kant/Tonkens over extra middelen voor consultatiebureau’s
– de motie-Kant over invoering van meldcodes en protocollen ter signalering
van kindermishandeling bij beroepsgroepen die werken met kinderen

Stemmingen
30 005

10. Stemmingen in verband met:
Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en
aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet
inkomensaanvulling 2005)
– artikelen I tot en met X
– amendement Noorman-den Uyl (9) (invoegen artikelen Xa tot en met Xc)
– artikel XI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
21 501-30, nr. 88

12. Stemmingen over: moties debat Softwareoctrooien
– de motie-Gerkens c.s. over afkeuring van de procedure die in de recente
bijeenkomst van de Raad voor Concurrentievermogen is gevolgd.
– de motie-Van Dam c.s. over een ongenoegen over de opstelling van
bewindslieden inzake het akkoord over softwarepatenten

21 501-30, nr. 89

Stemmingen
29 815, nr. 14
29 815, nr. 15
29 815, nr. 16
29 815, nr. 17
29 815, nr. 18
29 815, nr. 19

Stemming

29 800 VI, nr. 43
Benoeming
29 654, nr. 3

13. Stemmingen over: debat Onderzoek van de inspectie Jeugdzorg in de
zaak S.
– de motie-Kalsbeek c.s. over het wegwerken van wachtlijsten bij de Raad
voor de Kinderbescherming
– de motie-Kalsbeek c.s. over wettelijke verankering van de norm dat
bescherming van het kind primaire doelstelling is in de jeugdzorg
– de motie-C
q örüz c.s. over onderzoek naar de werkwijze van bureaus
jeugdzorg en aanbevelingen voor verbetering daarin.
– de motie-Tonkens c.s. over voldoende financiering van de Raad voor de
Kinderbescherming voor de toetsende taak bij uithuisplaatsingen
– de motie-Tonkens/Kant over kwalitatieve vormen van controle en sturing in
de jeugdzorg
– de motie-Kant/Tonkens over onderzoek naar het voorkomen van
vergelijkbare problemen als bij het Bureau Jeugdzorg Alphen a/d Rijn
14. De Voorzitter zal a.s. dinsdag bij de Regeling van Werkzaamheden
voorstellen om ook te stemmen over de onderstaande aangehouden
motie:
– de motie-Van Haersma Buma over de aanpak van de zware criminaliteit
15. Benoeming van de leden van de Raad van Economisch Adviseurs
Onafhankelijke advisering aan het parlement over financieel/economische
aangelegenheden
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16. VAO Innovatieplatform
17. VAO Den Helder/ MVK De Kooy
18. VAO Klimaatbeleid
19. VAO Modernisering huurbeleid
20. VAO Vergunningen in de uitzendbranche
21. VAO Vervoer- en beheerconcessies met NS en ProRail

28 837

29 848

22. 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)

29 869

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

29 708

24. Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop
(Wet op het financieel toezicht) (re- en dupliek)

29 700

25. 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)

27 744

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

29 711

27. Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (verduidelijking in verband met de EG-richtlijn inzake geïntegreerde
preventie en bestrijding van verontreiniging; vergunning op hoofdzaken/
vergunning op maat)

29 816, nrs. 16 t/m 25

28. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften

29 533

29. Instelling van een aansluitende zone voor het Koninkrijk

Dinsdag 22 maart

14.00 uur

Woensdag 23 maart

10.15 uur

Donderdag 24 maart

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
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3. Debat Normen & Waarden (31 maart 2005)
4. VAO Rechtspositie politieke ambtsdragers
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO ICT in de Zorg
6. VAO Recreatiewoningen
7. VAO Uitzendbranche
28 631

8. 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

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 (re- en dupliek)

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

29 738

14. Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met aanscherping van de wekeneis (voortzetting)

29 866

15. Het van rechtswege verlenen van erkenningen voor landelijke publieke
omroep en verkorting van de duur van erkenningen en voorlopige erkenningen voor landelijke publieke omroep (Tijdelijke wet verkorting
erkenningenduur publieke omroepen)

27 848

16. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, gericht op vermindering en vereenvoudiging van regelgeving en
op verdere zelfregulering in het hoger onderwijs

29 671

17. Goedkeuring van het op 3 mei 2002 te Vilnius tot stand gekomen
Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens
en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder
alle omstandigheden (Trb. 2002, 119)

29 823

18. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs om meer maatwerk
mogelijk te maken bij de toelating tot het praktijkonderwijs onder vervallenverklaring van de grondslag voor de tijdelijke regeling van die toelating

29 646

19. Wijziging van de Wet inburgering nieuwkomers en de Wet educatie en
beroepsonderwijs (vrijgeven cursusaanbod WIN)
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Wetgevings- en nota-overleggen

Maandag 25 april 2005 van 10.00 – 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen (Arbeidsmarkt en
sociale zekerheid) (29 804).

Recesperiodes

– 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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