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Vergaderjaar 2004–2005

Agenda

12 mei 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 17 mei

14.00 uur

Woensdag 18 mei

10.15 uur

Donderdag 19 mei

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemming
29 800-VIII, nr. 205

3. Stemming over: (aangehouden motie VAO Imamopleidingen)
– de gewijzigde motie-Kraneveldt over het bieden van duidelijkheid aan
moslimorganisaties dat nauwe banden met buitenlandse financiers ongewenst
zijn

Eindstemming
29 435, nr. 154

4. Eindstemming over:
Nota Ruimte (Deel 3a)
5. Aanbieding jaarverslagen
6. Debat over de verantwoording over het jaar 2004
CDA, PvdA en VVD
12 minuten
LPF, SP, GroenLinks en D66
8 minuten
Christenunie en SGP
5 minuten
Groep Wilders en Groep Lazrak
2 minuten
7. VAO Deelnemingenbeleid Rijksoverheid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 743

OVG1240
0405tkage120505
ISSN 0921 - 7371

8. 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) (re- en dupliek)
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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) (WGO 27/4)

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)

29 816, nrs. 27 t/m 34

11. Verslagen van de Commissie voor de Verzoekschriften

29 395

12. 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

28 074

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

29 972

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

29 734

15. 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

29 951

16. 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)

29 685

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

28 163

18. Voorstel van wet van de leden Vendrik en Verburg tot wijziging van de
Wet op de ondernemingsraden in verband met het verschaffen van informatie
over de hoogte van inkomens van topkader, bestuurders en toezichthouders
van ondernemingen aan de ondernemingsraad (Wet Harrewijn)

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
4. VAO Industriebrief
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Modernisering huurbeleid
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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6. VAO Voortgang Zorgverzekeringswet
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
30 030

29 818
29 945

7. Jaarverslag Nationale Ombudsman 2004
10. Gezamenlijke behandeling van:
Bepalingen over de medezeggenschap van werknemers (Wet
medezeggenschap werknemers)
Vaststelling van regels voor overgangs- en invoeringsrecht voor de
totstandkoming van de Wet medezeggenschap werknemers (Invoeringswet
Wet medezeggenschap werknemers)

29 353

13. 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

14. 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

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

29 874

16. 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)

29 671

18. 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

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

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
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Dinsdag 7 juni

14.00 uur

Woensdag 8 juni

10.15 uur

Donderdag 9 juni

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

29 283

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

Wetgevings- en nota-overleggen

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

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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