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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 23 mei

14.00 uur

Woensdag 24 mei

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 937

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met
enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van
rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de
binnenstage
De Voorzitter: de heer Eerdmans verzoekt om uitstel van de stemmingen
naar volgende week.

Stemmingen
29 834

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het
nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van
openbare elektronische communicatienetwerken
29 834 (bijgewerkt t/m nr. 26)
De Voorzitter: In de vergadering van 12 april 2006 is het amendement Van
Dam, nr. 23, door de regering overgenomen
–
–
–
–
–
–
–
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artikel I, aanhef
onderdelen A en Aa
onderdeel B, aanhef
artikel 5.1
artikel 5.2, eerste t/m zesde lid
amendement Aptroot (14,I) (invoegen nieuw zevende lid)
amendement Aptroot (15)
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amendement Van Dam (22)
zevende lid
amendement Aptroot (16)
achtste lid
negende en tiende lid
artikel 5.2
artikelen 5.3 t/m 5.7
artikel 5.8, eerste lid
amendement Aptroot (20,I) (tweede lid vervalt)
tweede lid
amendement Aptroot (17,I) (invoegen nieuw derde lid)
amendement Aptroot (20,II)
derde lid
gewijzigd amendement Aptroot (26)
vierde lid
vijfde en zesde lid
artikel 5.8
amendement Aptroot (17,II)
amendement Aptroot (20,III)
artikel 5.9
artikelen 5.10 t/m 5.14
amendement Aptroot (19)
Indien 19 verworpen:
– amendement Van Dam (25)
artikel 5.15
artikelen 5.16 t/m 5.18
onderdeel B
amendement Van Dam (24) (invoegen onderdeel Ba0)
onderdelen Ba t/m E
amendement Aptroot (14,II)
onderdeel F
onderdeel G
artikel I
artikelen II t/m IIB
amendement Hessels c.s. (21)
artikel IIC
artikelen III t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
30 563, nr. 1

5. Stemmingen in verband met:
Brief van vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het aanwijzen van
«Anders betalen voor mobiliteit» als groot project

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties VAO homo-emancipatiebeleid
De Voorzitter: de heer Dittrich was voornemens zijn motie op stuk nr. 22
aan te houden, maar wenst deze alsnog in stemming te brengen.
Ik neem aan dat daartegen geen bezwaar bestaat.
Mevrouw Ferrier wenst de motie op stuk nr. 23 in te trekken.

Stemverklaring: Timmer
27 017, nr. 16
27 017, nr. 17
27 017, nr. 18
27 017, nr. 19
27 017, nr. 20
27 017, nr. 21

– de motie-Timmer c.s. over preventief beleid tegen homodiscriminatie en
aandacht voor homoseksualiteit op scholen
– de motie-Timmer c.s. over het uitvoeren van de wet door buitengewone
ambtenaren van de burgerlijke stand
– de motie-Azough over een nieuwe scholierenuitgave van Expreszo
– de motie-Azough over het geven van voorlichtingslessen over
homoseksualiteit op scholen
– de motie-Dittrich c.s. over een registratiesysteem voor delicten met een
homofobe achtergrond
– de motie-Dittrich c.s. over het homovriendelijker maken van de zorg
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27 017, nr. 22
27 017, nr. 23 (ingetrokken)

– de motie-Dittrich over het bestrijden van homovijandigheid op scholen
– de motie-Ferrier/Dittrich over praktische handreikingen voor scholen inzake
homo-emancipatie

Stemmingen
28 985

7. Stemmingen in verband met:
Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in,
alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende
instellingen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in
effectenuitgevende instellingen)
28 985
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 539, nr. 2
30 539, nr. 3

Stemmingen
30 300-VI, nr. 153
30 300-VI, nr. 154
30 300-VI, nr. 156
30 300-VI, nr. 159
30 300-VI, nr. 160
30 300-VI, nr. 162

Stemmingen
30 164

artikelen 1 t/m 58
amendement Douma (16)
bijlage
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen over: moties Debat met de minister-president over de
embargoregeling voor prinsjesdag
– de motie-Bos c.s. over instandhouding van de embargoregeling
– de motie-Bos c.s. over het verstrekken van informatie over
(concept)begrotingsstukken voor prinsjesdag
9. Stemmingen over: moties VAO Kinderporno
– de motie-Gerkens over het blokkeren van websites van kinderporno
– de motie-Gerkens/Azough over matchen van databasebestanden
– de motie-Gerkens/Azough over jaarlijkse rapportage en aanpassing van het
beleid
– de motie-Arib over onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen van
Marokkaanse afkomst
– de motie-Van der Staaij/Rouvoet over het blokkeren, filteren of afsluiten van
kinderpornografisch materiaal
– de motie-Weekers c.s. over strengere straffen in kinderpornozaken en
behandelen parallel aan gevangenisstraf
10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en
enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van terroristische misdrijven
30 164 (bijgewerkt t/m nr. 19)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdeel A
amendement Wolfsen/Weekers (17) (invoegen onderdeel Aa)
amendement De Wit (14)
onderdeel B
amendement De Wit (10)
onderdeel C
onderdeel D, aanhef
artikel 126za
amendement De Wit (11,I)
artikel 126zb
artikelen 126zc t/m 126ze
amendement De Wit (11,II)
artikel 126zf
amendement De Wit (11,III)
artikel 126zg
artikelen 126zh t/m 126zo
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–
–
–
–
–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 164, nr. 19

Stemmingen
30 305

onderdeel D
onderdelen E t/m J
amendement Wolfsen (18,I) (invoegen onderdeel Ja)
onderdelen K t/m N
artikel I
amendement Eerdmans (15)
artikel II
artikel III
artikel IV, aanhef
amendement De Wit (11,IV)
onderdeel A
onderdelen B en C
amendement Wolfsen (18,II) (invoegen nieuw onderdeel Ca)
onderdelen Ca t/m F
artikel IV
artikelen V en VI
amendement Wolfsen (18,III) (invoegen artikel VIA)
artikel VII
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen over: moties Wijziging van het Wetboek van Strafvordering,
het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de
mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven
– de motie-Weekers c.s. over een conceptwetsvoorstel inzake een algemene
en brede wettelijke schadevergoedingsregeling voor 1 oktober 2006
12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen
van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de
elektriciteitsvoorziening
30 305 (bijgewerkt t/m nr. 15 )
– artikel I, aanhef
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (14,I) (invoegen nieuw onderdeel
0A)
– gewijzigd amendement De Krom/Hessels (15,I)
– gewijzigd amendement De Krom/Hessels (15,II) (invoegen twee nieuwe
onderdelen)
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (13,I) (invoegen drie nieuwe
onderdelen)
– onderdeel A
– onderdeel B, aanhef
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (14,II)
– artikel 72m
– amendement Samsom (10)
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (14,III)
– artikel 72n
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (13,II) (invoegen nieuw artikel
72na)
– artikel 72o
– onderdeel B
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (14,IV) (invoegen nieuw
onderdeel 0C)
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (13,III)
– onderdeel C
– onderdeel D
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (13,IV)
– gewijzigd amendement Hessels/Samsom (14,V)
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N.B. Indien 13,IV en 14,V beide zijn aangenomen worden ze in elkaar
verwerkt
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 305, nr. 16
30 305, nr. 17
30 305, nr. 18
30 305, nr. 19
30 305, nr. 20
30 305, nr. 21
Stemmingen
27 659, nr. 74
27 659, nr. 75
27 659, nr. 76

onderdeel E
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen over: moties Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in
verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de
milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening
– de motie-Samsom/Vendrik over concrete afrekenbare doelstellingen voor
duurzame elektriciteit
– de motie-Vendrik c.s. over een systeem rond duurzaamheid van
geïmporteerde biomassa
– de motie-Vendrik over uitsluiting van palmolie
– de motie-Van der Ham/Hessels over terugleververgoedingen
zontechnologie
– de motie-Van der Ham c.s. over een sluitende aanpak van de
palmolieproductie
– de motie-Van der Ham over stimulering van groen aardgas
14. Stemmingen over: moties VAO Health Care Governance /salarissen in de
zorg
– de motie-Kant c.s. over een maximumsalaris in de zorg
– de motie-Arib over uitleg bij afwijking van de Good Governance Code
– de motie-Azough over het normatief uurtarief
15. VAO Gebruiksvergoeding op het spoor met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
16. VAO Musea met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
17. VAO Reïntegratiebeleid met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie

30 344

18. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg alsmede wijziging van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering

29 917

19. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot
wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit) (re- en
dupliek)

30 563, nr. 1

20. Brief van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het
aanwijzen van «Anders betalen voor mobiliteit» als groot project

30 434

21. Verhoging van de kinderkorting in de Wet inkomstenbelasting 2001

30 493

22. Wijziging van de Wet werk en bijstand, van de Wet studiefinanciering
2000, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en van
de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de totstandkoming van richtlijn
2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden,
alsmede goedkeuring van een daarmee samenhangend voorbehoud bij het
Europees verdrag inzake sociale en medische bijstand
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30 484

23. Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met openstellen van
het recht op een langdurigheidstoeslag in de situatie waarin enige inkomsten
zijn ontvangen

30 478

24. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de beroepen in het
onderwijs onder meer in verband met het aanbrengen van enkele verbeteringen in de regels over de bekwaamheid van onderwijspersoneel zoals deze
komen te luiden door de Wet op de beroepen in het onderwijs (aanpassing
regels bekwaamheidseisen onderwijspersoneel)

30 487

25. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de masteropleiding geneeskunde, klinisch onderzoeker

Dinsdag 30 mei

14.00 uur

Woensdag 31 mei

10.15 uur

Donderdag 1 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat over oprichting van een museum van de Nederlandse geschiedenis
met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie
5. VAO Veiligheidsregio’s Haarlemmermeer met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

27 658, nr. 23

6. Hoofdlijnendebat over de structuurvisie Zuiderzeelijn met maximum
spreektijden van 5 minuten per fractie

29 936

7. Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en
van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie
(Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers)

30 401

8. Het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de
bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende
activiteiten

30 387

9. Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder
meer invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de
collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van
een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs) (plenaire
afronding)

30 414

10. Nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en
de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen)
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30 166

11. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van
meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële
belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen

29 978

12. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

30 402

13. Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op
de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de
naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers

28 764

14. 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 (heropening)

30 173

15. Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot
het stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het
houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en
drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot
strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op
de economische delicten (heropening)

30 362

16. Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen
met betrekking tot kansspelen via internet

Dinsdag 6 juni

14.00 uur

Woensdag 7 juni

10.15 uur

Donderdag 8 juni

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

29 480

4. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige
andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet
herziening kinderalimentatiestelsel)

30 327

5. Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

28 867

6. Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

30 101

Gezamenlijke behandeling van:
7. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een
bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij
gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet
bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) (dupliek)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, agenda

A–7

30 098

8. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
en bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften
betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere
lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere
lichte verkeersovertredingen) (dupliek)

Dinsdag 13 juni

14.00 uur

Woensdag 14 juni

10.15 uur

Donderdag 15 juni

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

Stemmingen
30 346

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Ontgrondingenwet

30 211

4. Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met het vervallen van de
Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij en de sportvisakte alsmede
enkele andere wijzigingen van deze wet

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 29 mei van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Planologische
kernbeslissing Ruimte voor de rivier (30 080)
Maandag 29 mei van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het wetsvoorstel Regels met
betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop (Wet op het
financieel toezicht) (29 708)

Recesperiodes

Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 6 juni 2006 (de dag na
Pinksteren).
– Zomerreces 2006: vrijdag 30 juni 2006 t/m maandag 28 augustus 2006
– Herfstreces 2006: vrijdag 20 oktober 2006 t/m maandag 30 oktober 2006
– Kerstreces 2006/2007: woensdag 20 december 2006 t/m maandag
15 januari 2007
– Krokusreces 2007: vrijdag 16 februari 2007 t/m maandag 5 maart 2007
Er zal níet plenair vergaderd worden op dinsdagavond 6 maart 2007 en op
woensdag 7 maart 2007 (Provinciale Statenverkiezingen)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 10 april 2007 (de dag na
Pasen)
– Meireces/verkiezingsreces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 mei
2007 (Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 16 mei 2007, Hemelvaart op
donderdag 17 mei 2007)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 29 mei 2007 (de dag na
Pinksteren)
– Zomerreces 2007: vrijdag 6 juli 2007 t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober 2007 t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008
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