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Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

15 juni 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 19 juni

11.00 uur

Woensdag 20 juni

10.15 uur

Donderdag 21 juni

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
N.B. De stemmingen van dinsdag 19 juni a.s. vinden plaats aan het
einde van de vergadering van die dag! Ook vindt op deze dag géén
vragenuur plaats.

31 066, nr. 3
31 066, nr. 4
31 066, nr. 5

Stemmingen
30 988

2. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over een beter systeem voor de
heffing van de inkomensafhankelijke zorgpremie
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over rechtstreekse terugbetaling van
te veel betaalde inkomensafhankelijke zorgpremie
– de motie-Irrgang/Jansen over financiële compensatie bij overschrijding van
de afhandelingstermijn
3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband met
enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met
betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
30 988 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–
–

OVG1408
0607tkage150607
ISSN 0921 - 7371

amendement Bosma (9,I)
amendement Bosma (9,II)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–1

Stemmingen

30 988, nr. 10
30 988, nr. 11
30 988, nr. 12

Stemming

31 031-XVI, nr. 8

Stemmingen
30 475

4. Stemmingen over: moties Wijziging van de Wet op het voortgezet
onderwijs onder meer in verband met enkele aanpassingen in de inrichtingsen examenvoorschriften met betrekking tot het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs
– de motie-Depla/Biskop over de mogelijkheid voor vmbo-leerlingen om twee
vakken op een lager niveau te behalen
– de motie-Biskop/Depla over bekostiging van beroepskwalificerende
vakbekwaamheidscertificaten
– de motie-Biskop/Depla over het doen van herexamen op het reguliere
niveau
5. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste
commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiële
verantwoording over het jaar 2006
– de motie-Ouwehand over een ambitieuzer streven ten aanzien van de
daling van het aantal proefdieren
6. Stemmingen in verband met:
Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten (Wet
informatie-uitwisseling ondergrondse netten)
30 475 (bijgewerkt t/m nr. 27)
De Voorzitter: de heer Aptroot trekt amendement nr. 25 in
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Gesthuizen (22,I)
artikel 1
artikelen 2 en 3
amendement Van Dam (10)
artikel 4
artikelen 5 en 6
amendement Gesthuizen (23,I)
artikel 7
amendement Hessels (21)
artikel 8
amendement Gesthuizen (23,II)
artikel 9
amendement Aptroot (14)
artikel 10
artikel 11
amendement Gesthuizen (23,III) (invoegen nieuw artikel 11a)
artikelen 12 en 13
amendement Aptroot (17) (invoegen nieuw artikel 13a)
artikel 14
amendement Gesthuizen/Aptroot (26,I) (invoegen nieuw artikel 14a)
Indien 26 verworpen:
– amendement Aptroot/Gesthuizen (27) (invoegen nieuw artikel 14a)
amendement Aptroot (16)
artikel 15
artikelen 16 en 17
amendement Gesthuizen (22,III)
artikel 18
amendement Gesthuizen (22,II) (invoegen nieuw artikel 18a)
amendement Aptroot (18,I)
artikel 19
artikel 20
amendement Aptroot (19,I) (invoegen nieuw artikel 20a)
amendement Gesthuizen (22,IV)
amendement Gesthuizen/Aptroot (26,II)
amendement Aptroot (18,II)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 956

amendement Aptroot (19,II)
artikel 21
amendement Aptroot (18,III)
amendement Aptroot (19,III)
artikel 22
amendement Gesthuizen (22,V)
amendement Gesthuizen/Aptroot (26,III)
amendement Aptroot (18,IV)
amendement Aptroot (19,IV)
artikel 23
artikelen 24 t/m 41
amendement Aptroot (20)
artikel 42
artikelen 43 en 44
amendement Gesthuizen (22,VI) (invoegen artikel 44a)
artikelen 45 t/m 50
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij
leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie
toezicht indicatiestelling
30 956 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen I t/m VIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 956, nr. 9 (ingetrokken)
30 956, nr. 10

Stemmingen
26 643, nr. 92
26 643, nr. 93
26 643, nr. 94

Stemmingen
29 411, nr. 19
29 411, nr. 20

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet
op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het
wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het
opheffen van de landelijke commissie toezicht indicatiestelling
– de motie-Ferrier c.s. over een gecombineerde indicatiestelling
– de motie-Ferrier c.s. over een evaluatie van het invullen van het
indicatieformulier door de regio’s
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat Software-uitgaven
overheid
– de motie-Gerkens c.s. over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer
– de motie-Hessels c.s. over een overzicht van alle grootschalige
ICT-projecten bij de overheid
– de motie-Hessels/Vendrik over een voorstel voor een parlementair
onderzoek
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de benoeming van
de bestuursvoorzitter van de AFM
– de motie-Irrgang c.s. over handhaving van de maximumnorm voor
salarissen in de (semi-)publieke sector
– de motie-Tang over verlaging van de salarissen van de directeuren van De
Nederlandsche Bank
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over een
Nederlandse handelsmissie naar Iran
De Voorzitter: dhr. Voordewind wenst zijn motie op stuk nr. 65 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
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30 800-XIII, nr. 57
30 800-XIII, nr. 58
30 800-XIII, nr. 59
30 800-XIII, nr. 60
30 800-XIII, nr. 61
30 800-XIII, nr. 62
30 800-XIII, nr. 63
30 800-XIII, nr. 64
30 800-XIII, nr. 65 (gewijzigd)

Stemmingen
30 674

– de motie-Wilders over tijdige informatie over politiek gevoelige
handelsmissies
– de motie-Wilders over een door de VN-Veiligheidsraad af te kondigen totaal
handelsverbod met Iran
– de motie-Wilders over het feitelijk voorkomen van de handelsmissie naar
Iran
– de motie-Van Baalen over ondersteuning van het bedrijfsleven bij
verkenning van internationale markten
– de motie-Van der Staaij over handelsmissies die niet sporen met het
Nederlandse buitenlandse beleid
– de motie-Ten Hoopen c.s. over het aanwenden van alle mogelijkheden om
de handelsmissie naar Iran niet te laten doorgaan
– de motie-Ten Hoopen c.s. over handelsmissies waaraan de overheid een
bijdrage levert
– de motie-Koşer Kaya/Pechtold over handelsmissies naar landen waarvoor
VN-resoluties gelden
– de gewijzigde motie-Voordewind over het niet faciliteren van ontraadde
handelsmissies
12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet voor
het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de
invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht
30 674 (bijgewerkt t/m nr. 16)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

30 674, nr. 17
30 674, nr. 18
30 674, nr. 19
30 674, nr. 20

Stemmingen
21 501-32, nr. 223

artikel I, aanhef
onderdeel A, aanhef
amendement Eijsink
amendement Poppe
artikel 1
onderdeel A
onderdelen B t/m E
amendement Poppe
onderdeel F, aanhef
amendement Eijsink
artikel 12h
artikel 12i
amendement Poppe
artikel 12j
artikel 12k t/m 12m
artikel I
artikelen II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

(12)
(15,I)(toevoegen onderdeel)

(16)(toevoegen artikel)
(14)

(15,II)

13. Stemmingen over: moties Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931
en intrekking van de Wet voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in
verband met onder andere de invoering van een flexibel personeelssysteem
voor de krijgsmacht
– de motie-Knops c.s. over de rol van de reservist binnen de krijgsmacht
– de motie-Poppe over de inzet van militair personeel bij de beheersing van
sociaal-maatschappelijke onrust
– de motie-Poppe over een protocol voor gewetensbezwaren van militairen
– de motie-Poppe over een onderzoek naar de mogelijkheden van een
gecombineerd civiel en militair geneeskundig systeem
14. Stemmingen over: moties VAO Landbouw- en visserijraad
– de motie-Atsma c.s. over de inzet van de regering voor de non trade
concerns
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21 501-32, nr. 224
21 501-32, nr. 225
21 501-32, nr. 226
21 501-32, nr. 227
Stemmingen
30 332

– de motie-Van Gent/Ouwehand over een vangstverbod voor paairijpe paling
– de motie-Polderman over het dioxinegehalte in paling
– de motie-Polderman c.s. over optimalisering van de passeerbaarheid voor
paling van sluizen en andere waterwerken
– de motie-Ouwehand c.s. over een warme sanering van de boomkorvisserij
15. Stemmingen in verband met:
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)
30 332 (bijgewerkt t/m nr. 11)
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 332, nr. 12
30 332, nr. 13

16. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
– de motie-Teeven over schadevergoeding aan het slachtoffer
– de motie-C
q örüz over beoordeling door de Erkenningscommissie
Gedragsinventarisatie Justitie
17. VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 7/6) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
18. VAO Wet werk en bijstand (AO d.d. 13/6) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
19. Debat over het Beleidsprogramma van het kabinet met maximum
spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
20 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
15 minuten
D66, PvdD en SGP
10 minuten
20. Debat over de agenda van de Europese Top met maximum spreektijden
van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten

30 583

21. Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen
via internet

30 934

22. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie
van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de
elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen

30 918

23. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op
het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de
werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven
geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere
maatregelen zorgverzekering) (voortzetting)

30 912

24. Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële
bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op het kindgebonden budget)
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31 046

25. Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn
waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit
op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt

30 660

26. Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen betreffende het toezicht op en de controle van derden die collectieve middelen
ontvangen en uitgeven, alsmede betreffende de toegang van de Algemene
Rekenkamer tot de Nederlandsche Bank N.V. (Derde wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)

30 909

27. Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak
maken op een uitkering op grond van de Ziektewet

Dinsdag 26 juni

14.00 uur

Woensdag 27 juni

10.15 uur

Donderdag 28 juni

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

Stemmingen
30 959

3. Stemmingen in verband met:
Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging
van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet
vereenvoudiging vergunningen)

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Rijksbrede aanpassing van regels
omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de
regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging vergunningen)
– de motie-Aptroot over intrekking van de Zondagswet
– de motie-Aptroot over intrekking van de Winkeltijdenwet
– de motie-Aptroot over vermindering van het aantal vergunningstelsels

30 959, nr. 8
30 959, nr. 9
30 959, nr. 10

5. VAO Stemmachines (AO d.d. 24/5) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
6. VAO Geneesmiddelenbeleid/ zelfzorggeneesmiddelen (AO d.d. 24/5) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Rapport commissie advocatuur (AO d.d. 31/5) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
8. Debat over het verslag van de Europese Top met maximum spreektijden
van:
CDA, PvdA, SP en VVD
12 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
10 minuten
D66, PvdD en SGP
7 minuten
9. Debat over geheime CIA-gevangenissen in Europa
30 920

10. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)
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30 551

11. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten
van gelijk geslacht tezamen

29 702

12. Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene
wet bestuursrecht) (heropening)

29 680

13. Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van
de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) (voortzetting)

Dinsdag 3 juli

14.00 uur

Woensdag 4 juli

10.15 uur

Donderdag 5 juli

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

30 143

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

30 908

5. 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

Maandag 18 juni 2007 van 10.00 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de initiatiefnota Alles van waarde is
weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid (30 449)
Maandag 25 juni 2007 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Raming der voor de Tweede Kamer in 2008 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten (30 996)
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Recesperiodes

– 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: vrijdag 21 december 2007 t/m maandag 14 januari
2008
– Krokusreces 2008: vrijdag 15 februari 2008 t/m maandag 25 februari 2008
– Meireces 2008: vrijdag 25 april 2008 t/m maandag 12 mei 2008
– Zomerreces 2008: vrijdag 4 juli 2008 t/m maandag 1 september 2008
– Herfstreces 2008: vrijdag 10 oktober 2008 t/m maandag 20 oktober 2008
– Kerstreces 2008: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari 2009
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