Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

13 april 2007

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 april

14.00 uur

Woensdag 18 april

10.15 uur

Donderdag 19 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 689

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde
beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen
ten behoeve van de eigen portefeuille
30 689 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikel I t/m II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
30 800-XIV, nr. 87

Stemmingen
30 568

4. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Besluit Gewasbescherming
(gewasschade Aalsmeer)
– de motie-Mastwijk c.s. over een plan van aanpak voor de gewasschade in
de regio Aalsmeer
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten
30 568 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikelen I t/m VII
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemming
28 294, nr. 28

Stemmingen
30 111,
30 111,
30 111,
30 111,

nr.
nr.
nr.
nr.

17
18
19
20 (ingetrokken)

Stemmingen
19 637, nr. 1139
19 637, nr. 1140
19 637, nr. 1141
19 637, nr. 1142
Stemmingen
19 637, nr. 1143
19 637, nr. 1144
19 637, nr. 1145
19 637, nr. 1146
19 637, nr. 1147
19 637, nr. 1148
19 637, nr. 1149

Stemmingen
30 523

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Pensioentoezicht tussen
landen
– de motie-Omtzigt/Hamer over toezichtregimes op pensioenfondsen in de
EER
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat topinkomens
private sector
– de motie-Vendrik over beperking van zelfverrijking aan de top
– de motie-Irrgang over maatregelen tegen topsalarissen in het bedrijfsleven
– de motie-Van Dijck over maximering van bonussen
– de motie-Cramer over de rol van aandeelhouders bij de beloning van
bestuurders
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en
asielbeleid (AO d.d. 29/3)
– de motie-Fritsma over uitvoering van de op 28 september 2006
aangenomen motie van de Groep Wilders
– de motie-Kamp/Van der Staaij over beperking van het herhaald aanvragen
van reguliere verblijfsvergunningen
– de motie-Azough/De Wit over borging van de kwaliteit van de algemene
ambtsberichten
– de motie-Van de Camp over een uniform Europees asielbeleid
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en
asielbeleid (AO d.d. 4/4)
– de motie-Azough/Koşer Kaya over een verblijfsvergunning voor jongeren
die buiten hun schuld niet tijdig kunnen terugkeren
– de motie-Kamp/Fritsma over bevordering van adequate opvang in Irak of
de regio
– de motie-Spekman c.s. over een plan van aanpak voor ex-AMA’s
– de motie-Van de Camp over categoriaal toelatingsbeleid voor asielzoekers
uit Irak
– de motie-Fritsma over het niet in aanmerking komen voor het generaal
pardon van vreemdelingen die voor een misdrijf zijn veroordeeld
– de motie-Koşer Kaya/Azough over verruiming van de B9-regeling
– de motie-Koşer Kaya c.s. over een adequate equipering van de
Vreemdelingenpolitie
10. Stemmingen in verband met:
Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren
(Binnenvaartwet)
30 523
– artikel 1.1.1 t/m artikel 6.3.3
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 523, nr. 12
30 523, nr. 13
30 523, nr. 14
Stemmingen
29 654, nr. 7

10a. Stemmingen over: moties Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart
op de binnenwateren (Binnenvaartwet)
– de motie-De Rouwe/Roefs over een aparte regeling voor sleepboten
– de motie-De Rouwe/Roefs over een aparte regeling voor historische
vaartuigen voor recreatief gebruik
– de motie-Roemer over evaluatie van de liberalisering van de binnenvaart
11. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over de benoeming van een nieuw lid van de Raad
van Economisch Adviseurs
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De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie
voor Financiën te besluiten en de heer prof. dr. E. Bartelsman te
benoemen.
Stemmingen

12. Stemmingen in verband met:

31 007, nr. 1

Brief van het Presidium over een Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwing
De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met het voorstel van de vaste
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een parlementair
onderzoek in te stellen naar Onderwijsvernieuwingen.
13. VAO Gezondheidsraad (Europaoverleg) (AO d.d. 12/4) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
14. Spoeddebat dierenactivisme met maximum spreektijden van 3 minuten
per fractie

30 145

15. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet
ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het
omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding) (re- en dupliek)

30 921

16. Vaststelling van tijdelijke regels voor mediaconcentraties en enige
daarmee verband houdende wijzigingen in de Mediawet en de
Mededingingswet (Tijdelijke wet mediaconcentraties)

30 897

17. Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG
van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders
om passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261)

30 852

18. Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband met onder meer het
vervallen van de aansluitplicht

30 847

19. Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met
wijzigingen in de inrichting van de Raad voor cultuur en met invoering van
een gedifferentieerd systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van
cultuuruitingen

30 584

20. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een
verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

30 536

21. Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie
van de universele postdienstverlening (Postwet 20..) (re- en dupliek)

Dinsdag 24 april

14.00 uur

Woensdag 25 april

10.15 uur

Donderdag 26 april

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
30 543

4. Wijziging van de Luchtvaartwet in verband met de verduidelijking en
uitbreiding van bevoegdheden op het terrein van de beveiliging van de
burgerluchtvaart en wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking
tot onderzoek aan de kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip
van reisbagage, op wapenbezit van personen die zich op luchtvaartterreinen
bevinden

30 143

5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie
van het slachtoffer in het strafproces

30 332

6. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden
tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
(voortzetting)

30 908

7. Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen
Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de
leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op
10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september
2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EGPartnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te
Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende
de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig
financieel kader voor 2008–2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en
Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag
van toepassing zijn (Trb. 2006, 207)

Wetgevings-, notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd

Recesperiodes

– Meireces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m maandag 14 mei 2007
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 15 en 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 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
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