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Vergaderjaar 2004–2005
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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 19 april

14.00 uur

Woensdag 20 april

13.00 uur

Donderdag 21 april

13.00 uur

A

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

29 800-VIII, nr. 188
29 800-VIII, nr. 189

29 800-VIII, nr. 190

Stemmingen
29 800-VI, nr. 124
29 800-VI, nr. 125
29 800-VI, nr. 126
29 800-VI, nr. 127
29 800-VI, nr. 128
29 800-VI, nr. 129
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3. Stemmingen over: moties VAO Imamopleidingen
De voorzitter: het lid Kraneveldt trekt haar motie op stuk nr. 188 in
– de motie-Kraneveldt over de afbouw van het uitzenden van Diyanet-imams
naar Nederland
– de motie-Kraneveldt over het bieden van duidelijkheid aan
moslimorganisaties dat nauwe banden met buitenlandse overheden
ongewenst zijn
– de motie-Kraneveldt/Azough over het betrekken van vrouwen en jongeren
bij de vorming van het curriculum voor een imamopleiding
4. Stemmingen over: moties VAO Legessytematiek IND
– de motie-De Wit c.s. over het opnemen van een hardheidclausule in het
legesstelsel
– de motie-De Wit c.s. over het vrijstellen van in Nederland geboren kinderen
van vluchtelingen of statushouders
– de motie-Azough c.s. over het doorberekenen van de werkelijke kosten van
de afgifte van verblijfdocumenten
– de motie-Fessem c.s. over onderzoek naar efficiencyvergroting bij de IND
– de motie-Dijsselbloem over een efficiencytaakstelling van 2% per jaar voor
de IND
– de motie-Dijsselbloem over korting op de leges bij overschrijding van de
vastgestelde termijn door de IND buiten schuld van de aanvrager
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Stemmingen
29 203, nr. 19

29 203, nr. 21

Stemmingen
29 494

5. Stemmingen over: moties VAO Emancipatie en integratie
– de motie-Azough/Stuurman over het instellen van een commissie
vergelijkbaar met de commissie PaVEM gericht op emancipatie van jongens
en mannen
– de motie-Koşer Kaya c.s. over het instellen van een taskforce vrouwen ten
behoeve van arbeidsparticipatie en educatie van allochtone vrouwen
6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (evaluatie)
De Voorzitter: de heer Ormel trekt amendement nr. 9 in
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
29 800-V, nr. 95

7. Stemming over: motie VAO project 26.0000 gezichten
– de motie-Karimi/Huizinga-Heringa over de rol van ontwikkelingsorganisaties
in het debat over het Nederlandse asiel- en uitzetbeleid

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties interpellatie-Depla over misstanden bij het veilen
van woningen
– de motie-Depla over een voorstel tot een sluitende aanpak van markt- en
prijsafspraken bij executieveilingen
– de motie-Depla over schoon schip maken door het notariaat en banken
inzake misstanden bij executieveilingen

30 076, nr. 1
30 076, nr. 2

Stemming

29 515, nr. 67

Stemmingen
29 454, nr. 7
29 454, nr. 8
29 454, nr. 9

9. Stemming over: motie interpellatie-Aptroot over de verplichte advertentie in
de Staatscourant na het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van
Koophandel
– de motie-Aptroot/Smeets over het laten vervallen van de verplichte
advertentie in de Staatscourant
10. Stemmingen over: moties debat Waarden en Normen
– de motie-Van der Vlies/Rouvoet over het tegengaan van overmatig
alcoholgebruik door jongeren als integraal speerpunt van het regeringsbeleid
– de motie-Verhagen c.s. over een leer/werkplicht voor jongeren tot 23 jaar
– de motie-Marijnissen over begrenzing van de hoogte van de beloning van
bestuurders in de (semi-)publieke sector
11. VAO Wapenexportbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
12. VAO Bewoning recreatiewoningen
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO Herkeuringen WAO
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO Beleidsnotitie reïntegratiemarkt
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VAO’s Asielbeleid/terugkeerbeleid
met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

29 912

16. Aanpassing van de Auteurswet 1912 ter implementatie van richtlijn nr.
2001/84/EG van het Europees Parlement en van de Raad van de Europese
Unie van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de
auteur van een oorspronkelijk kunstwerk (PbEG L 272)

29 666

17. Voorstel van wet van de leden Hamer, Dijsselbloem en Kraneveldt
houdende opneming in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs van de verplichting
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voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de
Nederlandse samenleving
29 353

18. 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

29 875

19. 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 (re- en dupliek)

29 743

20. 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)

27 848

21. 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

Dinsdag 26 april

14.00 uur

Woensdag 27 april

10.15 uur

Donderdag 28 april

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. VAO Weerbaarheid moslims tegen radicalisering
4. VAO JSF-project
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Modernisering huurbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Rechtspositie politieke ambtsdragers
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28 852

7. Debat met regering over het rapport van de tijdelijke commissie Onderzoek
Zorguitgaven

29 913

8. Wijziging van de Postwet (wijziging van de grenzen van het voorbehouden
postvervoer)

29 874

9. Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot
stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de
verlening van Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 1992, 47), het op
1 juni 2000 te Genève tot stand gekomen Verdrag inzake octrooirecht (Trb.
2001, 120), het op 17 oktober 2000 te Londen tot stand gekomen Verdrag
inzake de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van
Europese octrooien van 5 oktober 1973 (Trb. 2001, 21) en de op
29 november 2000 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van het
Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Trb. 2002, 64)

29 968

10.Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing
van belastingen (implementatie richtlijn nr. 2004/106/EG en aanpassing in
verband met verordening (EG) nr. 2073/2004)
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29 686

11. 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)

29 871

12. 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)

29 671

13. 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)

28 631

14. 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)

28 764

15. 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

29 738

16. Wijziging van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband
met aanscherping van de wekeneis (re- en dupliek)

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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