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Vergaderjaar 2004–2005
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22 april 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 26 april

14.00 uur

Woensdag 27 april

10.15 uur

Donderdag 28 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemming
29 203, nr. 19

3. Stemming over: motie 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

Stemmingen
22 054, nr. 88

4. Stemmingen over: moties VAO Wapenexportbeleid
– de motie-Karimi/Van Velzen over een volledige vergunningenstop voor de
export van militaire goederen naar India en Pakistan
– de motie-Karimi over een onderzoek naar de wapenexporten van de vijf
grootste wapenexporteurs via Nederlands grondgebied
– de motie-Van Velzen over het intrekken van het exportkrediet aan
Dewantara
– de motie-Van Velzen over het afzien van de leverantie van militaire
goederen aan de Indonesische luchtmacht
– de motie-Blom/Karimi over de totstandkoming van een
wapenhandelsverdrag

22 054, nr. 89
22 054, nr. 90
22 054, nr. 91
22 054, nr. 92

Stemmingen
29 800-XI, nr. 115
29 800-XI, nr. 116

29 800-XI, nr. 117
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0405tkage220405
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5. Stemmingen over: moties VAO Bewoning recreatiewoningen
– de motie-Van Gent/Schreijer-Pierik over de omkering van de bewijslast
– de motie-Van Gent c.s. over het inzetten van de plancapaciteit van
gemeenten en provincies bij het terugdringen van tekorten in de reguliere
woningvoorraad
– de motie-Van As over een onderzoek van de VROM-inspectie naar de
herziening van het bestemmingsplan inzake recreatiewoningen
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29 800-XI, nr. 118
29 800-XI, nr. 120
Stemmingen
28 719, nr. 6
28 719, nr. 7
28 719, nr. 8
28 719, nr. 9
28 719, nr. 10
28 719, nr. 11 (aangehouden)
28 719, nr. 12
28 719, nr. 13
28 719, nr. 14
28 719, nr. 15
28 719, nr. 16
28 719, nr. 17
Stemmingen
28 333, nr. 56
28 333, nr. 57
28 333, nr. 58
28 333, nr. 59

Stemmingen
19 637/29 344, nr. 914
19 637/29 344, nr. 915
19 637/29 344, nr. 916
19 637/29 344, nr. 917

19 637/29 344, nr. 918
19 637/29 344, nr. 920
19 637/29 344, nr. 921

19 637/29 344, nr. 922
19 637/29 344, nr. 923

– de motie-Van As over een verruiming van de mogelijkheden tot permanente
bewoning van recreatiewoningen
– de motie-Veenendaal over de persoonsgebonden gedoogbeschikking
6. Stemmingen over: moties VAO Beleidsnotitie reïntegratiemarkt
De voorzitter: Dhr. Bruls wenst zijn motie op stuk nr. 11 aan te houden.
– de motie-Noorman-den Uyl c.s. over het bevorderen van een geïntegreerde
informatie- en voorlichtingsfaciliteit voor cliënten
– de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over tripartiete financiering van
reïntegratieactiviteiten
– de motie-Bussemaker/Koşer Kaya over een geoormerkt budget voor
scholing
– de motie-Bussemaker over stimuleringstrajecten voor nuggers (nietuitkeringsgerichtigden)
– de motie-De Wit over het alleen aanwenden van de reïntegratiemiddelen
voor individuen met een werkelijk uitzicht op werk
– de motie-Bruls c.s. over indicatoren op het terrein van effectiviteit, efficiency
en klantgerichtheid
– de motie-Bruls c.s. over het afschaffen van de uitbestedingsverplichting
voor gemeenten
– de motie-Koşer Kaya over alternatieven met een sociaal en activerend
karakter
– de motie-Koşer Kaya over het bevorderen van pilots met meer
resultaatgerichte methoden
– de motie-Van der Vlies c.s. over het niet langer presenteren door het CWI
van banen als prostituee via internet
– de motie-Rouvoet c.s. over het niet-passend verklaren van banen in de
prostitutiesector voor ex-prostituees
– de motie-Van Gent/De Wit over een andere inzet van het reïntegratiebudget
7. Stemmingen over: moties VAO Herkeuringen WAO
– de motie-Vendrik c.s. over het officieel bevestigen van CVS/ME als erkende
aandoening en het individueel beoordelen van cliënten met CVS/ME
– de motie-Vendrik c.s. over het recht op een tweede keuring bij zachte
diagnoses
– de motie-Vendrik c.s. over het aansluitend uitkeren van resterende rechten
op WW c.q. de TRI bij verlies van de WAO
– de motie-Bussemaker c.s. over het monitoren van inspanningen ten
behoeve van de arbeidskansen bij verlaging of verlies van de uitkering
8. Stemmingen over: moties VAO Asielbeleid/Terugkeerbeleid
– de motie-Klaas de Vries c.s. over een substantiële verruiming van de
eenmalige regeling
– de motie-Klaas de Vries over opvang voor asielzoekers bij overschrijding
van de termijn voor het verkrijgen van een laissez-passer
– de motie-De Wit over een deugdelijke motivering van de antwoorden op de
14-1 brieven
– de motie-De Wit/Klaas de Vries over het erkennen van rechten van
kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland hebben
verbleven
– de motie-Visser c.s. over de ingangsdatum van 8 maart 2005 voor het
nieuwe beleid inzake de 14-1 brieven
– de motie-Van der Staaij/Klaas de Vries over het alsnog uitvoeren van de
motie-Van der Staaij/De Vries (19637 nr. 836)
– de motie-Huizinga-Heringa c.s. over het ruimhartig verlenen van opvang tot
de presentatie van de notitie inzake vreemdelingen die nog in procedure
verkeren
– de motie-Vos over het afzien van de eis van een MVV en legesbetaling bij
schrijnende omstandigheden die na 19 november zijn ingediend
– de motie-Vos over het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie
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19 637/29 344, nr. 924

– de motie-Vos over het betrekken van het IOM bij de terugkeer van alle uit
Nederland te verwijderen vreemdelingen

Stemmingen
29 875

9. Stemmingen in verband met:
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
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Jan de Vries (17, I)
amendement Jan de Vries (18, I)
onderdeel A
amendement Jan de Vries (18, II)
onderdeel B
amendement Jan de Vries (17, II)
onderdeel C
amendement Jan de Vries (17, III) (invoegen onderdelen Ca, Cb en Cc)
onderdelen D t/m G
amendement Jan de Vries (18, III)
onderdeel H
onderdelen I en J
artikel I
artikel II, aanhef
amendement Jan de Vries (17, IV)
amendement Jan de Vries (18, IV)
onderdeel A
amendement Jan de Vries (18, V)
onderdeel B
onderdelen C t/m F
amendement Jan de Vries (18, VI)
onderdeel G
onderdelen H en I
artikel II
artikel III, aanhef
amendement Jan de Vries (17, V)
onderdeel A
amendement Jan de Vries (18, VII)
onderdeel B
onderdelen C en D
artikel III
amendement Jan de Vries (18, VIII)
artikel IV
artikelen V en VA
amendement Slob c.s. (11, I) (invoegen artikel VB)
amendement Slob/Eijsink (16)
artikel VI
amendement Slob c.s. (11, II) (invoegen artikel VIA)
artikelen VII t/m IX
amendement Slob c.s. (11, III) (invoegen artikel IXA)
artikel X
beweegreden

10. VAO Weerbaarheid moslims tegen radicalisering
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
11. VAO JSF-project
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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12. VAO Politie (defibrillators in politieauto’s)
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO HSL-Zuid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO Spoorwegovergangbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VSO Bouwbesluit
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
16. Spoeddebat experimenten softdrugsbeleid
met maximum spreektijden van 3 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) (voortzetting)

29 968

18. 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)

29 871

19. 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)

29 666

20. 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
voor scholen om bij te dragen aan de integratie van leerlingen in de
Nederlandse samenleving (voortzetting)

29 959

21. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de bevordering
van actief burgerschap en sociale integratie en van de Wet op het primair
onderwijs in verband met het bieden van meer ruimte voor het invullen van
expressie-activiteiten en het invoeren van de mogelijkheid dat het onderwijs
mede de Duitse of Franse taal omvat

30 051

22. Wijziging van de Reconstructiewet concentratiegebieden (opdragen van
de rechtsbescherming ter zake van het ruilplan aan de burgerlijke rechter)

30 028

23. Het vervallen van artikel 45 van de Drank- en Horecawet in verband met
onduidelijkheid omtrent de strafbaarheid van rechtspersonen

Dinsdag 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
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3. Stemmingen
4. Aanbieding jaarverslagen
5. Debat over de verantwoording over het jaar 2004
6. VAO Modernisering huurbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
29 283

29 818
29 945

7. Debat met de regering over het rapport van de tijdelijke commissie
Onderzoek naar infrastructuurprojecten
Gezamenlijke behandeling van:
8. Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet
medezeggenschap werknemers)
9. Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de
totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet
Wet medezeggenschap werknemers)

29 353

10. 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 (voortzetting)

29 912

11. 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)

29 913

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

29 874

13. 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)

29 686

14. 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) (WGO 27/4)

29 671

15. 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)

29 707

16. Wijziging van artikel 274 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (teneinde
doorstroming in voor studenten bestemde woonruimte te bevorderen)

29 685

17. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende aanpassing van het
inkomens- en vermogensbegrip aan het fiscale inkomensen vermogensbegrip

29 395

18. Wijziging van de wet van 27 juni 2002 (Stb. 374) in verband met de
invoering van een evaluatieverplichting van het vijfbanenstelsel van de
luchthaven Schiphol
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29 879

19. Wijziging Wet geluidhinder (modernisering instrumentarium geluidbeleid,
eerste fase)

29 972

20. Wijziging van de Wet milieubeheer betreffende de milieuverslaglegging
(afschaffing verplichting publieksverslag)

29 734

21. Wijziging van de Monumentenwet 1988 inzake de rol van het provinciaal
bestuur en het gemeentebestuur bij de rijkssubsidiëring van beschermde
monumenten alsmede het vervallen van de voorhangbepaling van artikel 34

28 074

22. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven
Schiphol

28 163

23. Voorstel van de leden Vendrik en Rosenmöller tot wijziging van de Wet
op de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van openbaarheid
over de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders
van ondernemingen (Wet openbaarheid topinkomens)

29 951

24. Regels met betrekking tot het in gebruik geven van grond ten behoeve
van de verkoop van motorbrandstoffen aan wegen in beheer bij het Rijk (Wet
tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen)

Dinsdag 24 mei

14.00 uur

Woensdag 25 mei

10.15 uur

Donderdag 26 mei

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

30 030

4. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2004

29 676

5. Voorstel van wet van het lid Luchtenveld tot wijziging van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van
enkele andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid van
beëindiging van het huwelijk zonder rechterlijke tussenkomst alsmede van
een gewijzigde vaststelling en effectieve handhaving van de afspraken en
rechterlijke beslissingen die in verband met de ontbinding van het huwelijk of
nadien tot stand zijn gekomen over de wijze waarop door beide ouders vorm
wordt gegeven aan het voortgezet ouderschap (beëindiging huwelijk zonder
rechterlijke tussenkomst en vormgeving voortgezet ouderschap)

29 955

6. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en het Burgerlijk Wetboek
teneinde het verhaal van schade die wordt veroorzaakt als gevolg van een
ongeval met of een gebrek aan een motorrijtuig te vergemakkelijken

29 859

7. Wijziging van de Tracéwet (tweede tranche)

29 930
30 004

Gezamenlijke behandeling van:
8. Wijziging van de Meststoffenwet (invoering gebruiksnormen)
9. Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing
mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging
productierechten) (WGO 23/5)
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Dinsdag 31 mei

14.00 uur

Donderdag 2 juni

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

28 852

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

Wetgevings- en nota-overleg

Maandag 25 april 2005 van 10.30 – 14.30 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).
Woensdag 27 april 2005 van 10.00 – 12.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over de wijziging van enkele
belastingwetten (29 686).
Maandag 23 mei 2005 van 12.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de
vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
over Wijziging van de Meststoffenwet en intrekking van de Wet verplaatsing
mestproductie en de Wet herstructurering varkenshouderij (vereenvoudiging
productierechten) (30 004) en Wijziging van de Meststoffenwet (invoering
gebruiksnormen) (29 930).
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 t/m maandag 16 mei 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).
– Zomerreces 2005: vrijdag 1 juli 2005 t/m maandag 29 augustus 2005
– 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
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).
– Zomerreces 2006: vrijdag 30 juni 2006 t/m maandag 28 augustus 2006
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