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aangeduide vergaderingen
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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 12 april

14.00 uur

Woensdag 13 april

10.15 uur

Donderdag 14 april

11.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 481

3. Stemmingen in verband met:
Nieuwe regeling voor verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling
(Wet verplichte beroepspensioenregeling)
De Voorzitter: in de vergadering van 5 april 2005 zijn het amendement
Omtzigt/Verbeet (nr. 10) en het amendement Omtzigt (nr.11 herdruk) door
de regering overgenomen.
In de vergadering van 5 april 2005 is het amendement Omtzigt/Verbeet
(nr. 9) ingetrokken.
–
–
–
–

Stemmingen

27 801, nr. 31
27 801, nr. 32

OVG1234
0405tkage080405
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 119
bijlage
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties debat over Externe veiligheid en ketenstudies
De Voorzitter: de leden De Krom en Koopmans wensen hun motie op
stuk nr. 34 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik
neem aan dat we daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Van Heteren c.s. over de resultaatverplichting met betrekking tot
het plaatsgebonden risico voor kwetsbare objecten
– de motie-Van Heteren c.s. over een werkbare systematiek voor het omgaan
met concrete externe veiligheidsknelpunten
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27 801, nr. 33
27 801, nr. ?? (gewijzigd, was nr. 34)
27 801, nr. 35
27 801, nr. 36

Stemmingen
29 844

– de motie-Van Heteren c.s. over het anticiperen in het externe
veiligheidsbeleid op internationale vervoersontwikkelingen
– de motie-De Krom/Koopmans over het handhaven van het bestaande
verschil in behandeling tussen LPG en andere autobrandstoffen
– de motie-Van Velzen over wetgeving die transportrisico’s door vergunningen
kan beperken
– de motie-Van Velzen over een fonds dat onderzoek gaat financieren voor
de opslag van LPG en waterstof
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met verlaging van de
wettelijke alcohollimiet voor beginnende bestuurders
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

29 844, nr. 10

Stemmingen
29 800-XV, nr. 77
29 800-XV, nr. 78
29 800-XV, nr. 79

Stemmingen
26 419, nr. 22
26 419, nr. 23
26 419, nr. 24

artikel I, aanhef
amendement Slob (9,
artikel I, onderdeel A
amendement Slob (9,
artikel I, onderdeel B
artikel I, onderdeel C
amendement Slob (9,
artikel I, onderdeel D
artikel I
amendement Slob (9,
artikel IA
amendement Slob (9,
artikel IB
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

I)
II)

III)

IV)
V)

6. Stemmingen over: motie Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in
verband met verlaging van de wettelijke alcohollimiet voor beginnende
bestuurders
De voorzitter: het lid Roefs trekt haar motie in
– de motie-Roefs over een generieke verlaging van het toegestane
alcoholpromillage van 0,2 promille
7. Stemmingen over: moties spoeddebat over koopkracht van chronisch
zieken en gehandicapten
– de motie-Kant c.s. over de regeling buitengewone uitgaven
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over het niet-gebruik van de fiscale regeling
– de motie-Vendrik c.s. over het toezenden van het onderzoek naar de
koopkrachteffecten voor chronisch zieken en gehandicapten
8. Stemmingen over: moties debat toerisme en recreatie
– de motie-van den Brink over afschaffing van de toeristenbelasting op het
platteland
– de motie-Schreijer-Pierik over verdere verlaging van de lasten- en regeldruk
voor de horeca
– de motie-Aptroot/Örgü over toeristenbelasting en het onderzoek naar het
gemeentelijk belastinggebied
9. VAO Drugsbeleid/verslavingszorg
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
10. VAO Emancipatie en integratie allochtone meisjes en vrouwen
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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11. VAO Project «26000 gezichten»
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
12. VAO Legessystematiek IND
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. Debat Waarden & Normen (14 april)
14. VAO Imamopleidingen
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VAO JSF-project
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
16. VAO Rechtspositie politieke ambtsdragers
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
29 743

17. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met het treffen
van een regeling inzake het verhoor van afgeschermde getuigen en enkele
andere onderwerpen (afgeschermde getuigen)

29 910

18. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in
verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor
bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband
daarmee

29 494

19. Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)

29 875

20. Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de
vraagfinanciering voor schoolbegeleiding en de bekostiging van het onderwijs
aan zieke leerlingen

29 848

21. 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)

29 877

22. Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet openbaarheid van bestuur en
de Archiefwet 1995 ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr.
2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003
inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van
Richtlijn 90/313/EEG van de Raad (PbEU L 41) en van richtlijn nr.
2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 tot
voorziening in inspraak van het publiek in de opstelling van bepaalde plannen
en programma’s betreffende het milieu en, met betrekking tot inspraak van het
publiek en toegang tot de rechter, tot wijziging van de Richtlijnen 85/337/EEG
en 96/61/EG van de Raad (PbEU L 156) (Implementatiewet EG-richtlijnen
eerste en tweede pijler Verdrag van Aarhus)
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Dinsdag 19 april

14.00 uur

Woensdag 20 april

10.15 uur

Donderdag 21 april

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. VAO Wapenexport beleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
4. VAO Modernisering huurbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Recreatiewoningen
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 871

6. Regels met betrekking tot zuinig en doelmatig ruimtegebruik en optimale
leefomgevingskwaliteit in stedelijk en landelijk gebied en met betrekking tot
coördinatie van procedures (Interimwet stad-en-milieubenadering)

29 353

7. Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het
verkrijgen van gezamenlijk gezag

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)

29 686

9. 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)

27 848

10. 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

11. 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)

29 646

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

28 764

13. Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen
Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van
internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van
enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en
andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde
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Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 18 april 2005 van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie inzake Wijziging van het Wetboek van
Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband
met de buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten (Wet OM-afdoening)
(29 849).
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).
Maandag 13 juni 2005 van 11.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (30 034).

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 vergaderd worden op dinsdag 17 mei 2005 (de dag na Pinksteren).
Niet vergaderd zal worden op donderdagavond 26 mei 2005, dinsdagavond
31 mei 2005 en op woensdag 1 juni 2005 (gehele dag).
– Herfstreces 2005: vrijdag 14 oktober 2005 t/m maandag 24 oktober 2005
– Kerstreces 2005/2006: woensdag 21 december 2005 t/m maandag
16 januari 2006
– Krokusreces 2006: vrijdag 24 februari 2006 t/m maandag 6 maart 2006
– Meireces 2006: vrijdag 28 april 2006 t/m maandag 15 mei 2006
– Zomerreces 2006: vrijdag 30 juni 2006 t/m maandag 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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