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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 10 oktober

14.00 uur

Woensdag 11 oktober

10.15 uur

Donderdag 12 oktober

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 380

3. Stemmingen in verband met:
Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg)
30 380 (bijgewerkt t/m nr. 15)
–
–
–
–
–

Stemming
30 380, nr. 11
30 380, nr. 14

Stemmingen
30 668

OVG1350
0607tkage061006
ISSN 0921 - 7371

artikelen 1 t/m 17a
amendement Omtzigt c.s.(15) (invoegen artikel 17b)
artikelen 18 t/m 26
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemming over: motie Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
– de motie-Omtzigt/Koşer Kaya over avondspreekuren van huisartsen
– de motie-Timmer over een vergewisplicht in plaats van een
identificatieplicht voor huisartsen
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van de
bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–1

30 668 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Heemskerk (8,I)
amendement Kant (12A)
onderdeel A
amendement Kant (12B)
amendement Van Heemskerk (8,II)
amendement Kant (10) (invoegen nieuw onderdeel)
amendement Omtzigt/Schippers (11,I) (invoegen nieuw onderdeel)
gewijzigd amendement Bos/Rouvoet (7,II) invoegen nieuwe onderdelen)
onderdeel B
artikel I
Indien 7 verworpen:
– amendement Halsema/Vendrik (9,II) (invoegen nieuw artikel IA)
– amendement Bos/Rouvoet ((7,III) (invoegen nieuwe artikelen)
– amendement Omtzigt/Schippers (11,II)
– artikel II
N.B. Indien 7,III en 11,II beide worden aangenomen worden ze in elkaar
verwerkt
– amendement Bos/Rouvoet (7,I)
Indien 7,I verworpen:
– amendement Halsema/Vendrik (9,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
29 754, nr. 78
29 754, nr. 79
29 754, nr. 80
29 754, nr. 81
29 754, nr. 82 (aangehouden)

Stemmingen
30 800-VI, nr. 4
30 800-VI, nr. 5
30 800-VI, nr. 6
30 800-VI, nr. 7
30 800-VI, nr. 8
30 800-VI, nr. 9

Stemmingen
24 691

6. Stemmingen over: moties VAO Terrorisme
– de motie-Özütok over afwijzing van het uitleveringsverzoek van Wessam al
D.
– de motie-Özütok over een onderzoek naar het Nederlandse
contra-terrorismebeleid
– de motie-Wilders over sluiting van radicale moskeeën
– de motie-Wilders over de verplichting voor imams om in de Nederlandse
taal te preken
– de motie-Koenders over duidelijke garanties van de Verenigde Staten bij
uitleveringsverzoeken van terrorismeverdachten
7. Stemmingen over: moties VAO Detentie en behandeling op maat
– de motie-De Wit over een verantwoorde invoering van het programma
DBM-V
– de motie-De Wit/Dittrich over wijziging van het programma DBM-V in
verband met het aanbieden van onderwijs
– de motie-Van der Staaij c.s. over sluitende afspraken met de VNG
– de motie-Weekers c.s. over het wegnemen van zorgpunten bij de
implementatie van het programma DBM-V
– de motie-Weekers c.s. over nieuwe arbeidsprogramma’s in detentie
– de motie-Weekers c.s. over het wegwerken van de achterstand bij de
tenuitvoerlegging van hechtenis
8. Stemmingen in verband met:
PKB Ruimtetekort in mainport Rotterdam
De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met de Planologische
Kernbeslissing
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Stemmingen
30 678

9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet minimumloon en minimum-vakantiebijslag in verband
met de invoering van bestuursrechtelijke handhaving
30 678 (bijgewerkt t/m nr. 10)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 678, nr. 11

Stemmingen
30 666

artikel I, onderdeel A
amendement Noorman-den Uyl/Van Gent (10)
onderdeel B
amendement Noorman-den Uyl/Van Gent (9)
onderdeel C
onderdeel D
artikel I
artikel II en III
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen over: motie Wijziging van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag in verband met de invoering van bestuursrechtelijke
handhaving
– de motie-Verburg c.s. over handhaving van de Wet minimumloon en
minimumvakantiebijslag
11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met samenwonen ten
behoeve van zorg voor een hulpbehoevende
30 666
– artikelen I en II
– beweegredenen
– wetsvoorstel

Stemming
30 666, nr. 7

Stemmingen
30 679

12. Stemmingen over: motie Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in
verband met samenwonen ten behoeve van zorg voor een hulpbehoevende
– de motie-Van Oerle-van der Horst c.s. over het ter beschikking stellen van
informatie door de Sociale Verzekeringsbank
13. Stemmingen in verband met:
Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking
op grond van de Wet werk en bijstand
30 679 (bijgewerkt t/m nr. 7)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Van
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
amendement Van
artikel II
amendement Van
artikel III
amendement Van
artikel IV
amendement Van
beweegreden
wetsvoorstel

Gent (6, II) (onderdeel A vervalt)

Gent (6, III) (artikel II vervalt)
Gent (6, IV) (artikel III vervalt)
Gent (6, V) (artikel IV vervalt)
Gent (6, I)
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Stemming

30 679, nr. 8

Stemmingen
30 667

14. Stemming over: motie Regels inzake de financiering bij uitvoering van
socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand
– de motie-Van Gent over de financiering bij uitvoering van
socialezekerheidswetten
15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in
verband met de verlening van een tegemoetkoming aan personen die een
uitkering ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet
30 667
–
–
–
–
–

Stemming

30 667, nr. 8
Stemmingen
30 800, nr. 28
30 800, nr. 31
30 800, nr. 46
30 800, nr. 47
30 800, nr. 48 (aangehouden)
30 800, nr. 49
30 800, nr. 50
30 800, nr. 51
30 800, nr. 52
30 800, nr. 53
30 800, nr. 54
30 800, nr. 55

amendement Noorman-Den Uyl (7)
artikel I
artikel II t/m IV
beweegredenen
wetsvoorstel

16. Stemming over: motie Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en
enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming
aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene
nabestaandenwet
– de motie-Verburg over een notitie over de korting op de AOW en de ANW
17. Stemmingen over: moties Algemene financiële beschouwingen
– de motie-Van der Laan c.s. over gedifferentieerde beloning van leraren
– de motie-Van der Laan/Halsema over individualisering van de algemene
heffingskorting
– de motie-Crone c.s. over versnelling van de verbetering van de zorg voor
ouderen
– de motie-De Nerée tot Babberich c.s. over ondersteuning van ouderen bij
het aanvragen van regelingen
– de motie-Irrgang c.s. over aanscherping van de reclameregels voor
kredietverstrekkers
– de motie-Irrgang c.s. over het schrappen van de eenmalige korting op
publiekfilms
– de motie-Irrgang/Vendrik over afschaffing van de no-claimregeling
– de motie-Blok c.s. over openstelling van de ondernemerswinstvrijstelling
voor 65-plussers
– de motie-Hermans over een overheadnorm voor ministeries
– de motie-Rouvoet over het wegwerken van achterstanden bij restauratie
van monumenten
– de motie-Van Oudenallen/Crone over een ideeënbus voor ambtenaren
– de motie-Van Oudenallen over koopkrachtverbetering voor
samenwonenden met een uitkering

Stemmingen
28 101, nr. 5
28 101, nr. 6
28 101, nr. 7

18. Stemmingen over: moties VAO Adviescolleges
– de motie-Spies/Nijs over de plaats van de RMO binnen de rijksdienst
– de motie-Nijs/Spies over zorgvuldige afweging van het adviesstelsel
– de motie-Fierens over het opheffen van de Raad voor het wetenschappelijk
onderzoek ontwikkelingssamenwerking

Stemming
26 980, nr. 30

19. Stemming over: motie VAO Natuurprogramma Westerschelde
– de motie-Van der Staaij over alternatieven voor ontpoldering
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Stemmingen
30 800-XVI, nr. 10 (gewijzigd)
30 800-XVI, nr. 11
30 800-XVI, nr. 12 (aangehouden)

20. Stemmingen over: moties interpellatie-Kant over knelpunten in de
thuiszorg
– de gewijzigde motie-Kant over levering van geïndiceerde AWBZ-zorg
– de motie-Van Miltenburg/Smits over een meldpunt voor klachten over
wachtlijsten
– de motie-Van Miltenburg over sancties voor instellingen die opzettelijk zorg
onthouden
21. VAO Beveiliging militaire objecten met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
22. VAO Evaluatie gang van zaken rondom moord op dhr. Van Gogh met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
23. VAO reorganisatie Inspectie voor de Gezondheidszorg met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
24. VAO Veiligheidsprogramma met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie
25. VAO 11de voortgangsrapportage SUWI met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 802

26. Debat over de nota Staat van de Europese Unie 2006–2007 met
maximum spreektijden van:
CDA, PvdA en VVD
SP, GroenLinks, D66 en LPF
ChristenUnie, SGP, Leden Europees Parlement
Groep Eerdmans/Van Schijndel
Groep Nawijn, Groep Wilders, Groep Lazrak,
Groep Van Oudenallen

30 800-VIII

30 433

30 430

10
7
5
4

minuten
minuten
minuten
minuten

2 minuten

27. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
Gezamenlijke behandeling van:
28. Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet
en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet
voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften
aanbestedingen en diverse andere wetten (Veegwet EZ 2005) (re- en dupliek)
29. Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn
ter uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(PbEU L 289) (re- en dupliek)

30 682

30. Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten
(Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)

30 658

31. Invoering van de Wet op het financieel toezicht en aanpassing van
overige wetten aan die wet (Invoerings- en aanpassingswet Wet op het
financieel toezicht)
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30 650

32. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een
kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering
gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen
verrichten

30 811

33. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (wonen op water)

30 324

34. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering
van een puntenstelsel rijbewijzen

30 672

35. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn
nr. 2006/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 14 juni 2006 betreffende de toegang tot en de uitoefening van de
werkzaamheden van kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177) en
richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaaltoereikendheid van
beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (herschikking) (PbEU L 177)
(Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2)

30 483

36. Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband
houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor
inrichtingen)

30 537

37. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van
nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de
consument

30 634

38. Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling
bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling)

Dinsdag 17 oktober

14.00 uur

Woensdag 18 oktober

10.15 uur

Donderdag 19 oktober

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

29 942

4. Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

30 419

5. Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod

30 397

6. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (dupliek)
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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) (re- en dupliek)

30 415

8. Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Griffith en Van
der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de
parlementaire enquête 200.)

30 800-V

9. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2007

30 800-X

10. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2007

30 800-XIII

11. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2007

30 800-D

12. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2007

30 475

13. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten
(Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

30 609

14. Regels omtrent ruimtevaartactiviteiten en de instelling van een register
van ruimtevoorwerpen (Wet ruimtevaartactiviteiten)

30 166

15. 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 (re- en
dupliek)

Dinsdag 24 oktober

14.00 uur

Woensdag 25 oktober

10.15 uur

Donderdag 26 oktober

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

30 676

4. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang (re- en dupliek)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 2 oktober 2006 van 11.00 – 15.00 uur
Van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gezamenlijk over de PKB
Ruimtetekort in mainport Rotterdam (24 691)
Maandag 9 oktober 2006 van 17.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Instelling van een Waddenfonds (Wet op het Waddenfonds)
(30 594)
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Maandag 9 oktober 2006 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Verkeer en
Waterstaat en voor Economische Zaken gezamenlijk over de Planologische
Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee (26 431)
Maandag 9 oktober 2006 van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de
begroting van het Ministerie van Defensie voor 2007 (30 800-X)
Maandag 16 oktober 2006 van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de
begroting van het Ministerie van Defensie voor 2007 (30 800-X)
Maandag 16 oktober 2006 van 14.30 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Uitvoering van richtlijn nr.
2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (30 419)
Maandag 16 oktober 2006 van 19.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Wijziging van de Faillissementswet
in verband met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke
personen (29 942)
Maandag 16 oktober 2006 van 19.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Wijziging van de
Waterschapswet en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband
met de modernisering en vereenvoudiging van de bestuurlijke structuur en de
financieringsstructuur van waterschappen (Wet modernisering
waterschapsbestel) (30 601)
Maandag 16 oktober 2006 van 22.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Wijziging van de
Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere positie van
gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de aanbestedingsverplichting in
het openbaar vervoer en enkele technische wijzigingen (30 683)
Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2007
Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten
als gevolg van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet
modernisering huurbeleid 2007) (30 595)
Maandag 30 oktober 2006 van 14.00 – 20.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIT/Snip
Projectenboek 2007
Maandag 30 oktober 2006 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Wijziging van de
Wet luchtvaart in verband met de invoering van de mogelijkheid om ten
aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te houden (Experimenten
Schiphol) (30 809)
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Recesperiodes

– Het geplande herfstreces 2006 komt te vervallen
– Verkiezingsreces 2006: woensdag 1 t/m woensdag 22 november 2006
(Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 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 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 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 t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand per 6 oktober)

CDA
PvdA
VVD
SP
GroenLinks
D66
LPF
ChristenUnie
SGP
Groep Nawijn
Groep Van Schijndel
Groep Wilders
Groep Lazrak
Groep Van Oudenallen

140 minuten
140 minuten
111 minuten
56 minuten
56 minuten
57 minuten
51 minuten
40 minuten
40 minuten
10 minuten
20 minuten
10 minuten
10 minuten
7 minuten
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