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10.15 uur
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A

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

31 200-V, nr. 21
31 200-V, nr. 22 (aangehouden)
31 200-V, nr. 23
31 200-V, nr. 24
31 200-V, nr. 25
31 200-V, nr. 26
31 200-V, nr. 27
31 200-V, nr. 28
31 200-V, nr. 29
31 200-V, nr. 30
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3. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2008
De Voorzitter: dhr. Van Baalen wenst zijn motie op stuk nr. 34 aan te
houden. Dhr. Voordewind wenst zijn motie op stuk nr. 50 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de motie-Van Bommel over een adviesaanvraag aan de AVI
– de motie-Irrgang over een betere vertegenwoordiging van
ontwikkelingslanden in internationale instituties
– de motie-Van Gennip c.s. over een strategisch communicatieplan
– de motie-Van Gennip c.s. over versterking van de politieopbouw in
Afghanistan
– de motie-Van Gennip c.s. over contact met mensenrechtenactivisten en de
oppositie uit Zimbabwe
– de motie-Van Gennip c.s. over het zo veel mogelijk in openbaarheid voeren
van het mensenrechtenbeleid
– de motie-Van Gennip c.s. over de opvang van vluchtelingen uit Irak in de
regio
– de motie-Ferrier c.s. over alternatieve agrarische productie in Uruzgan
– de motie-Ferrier c.s. over het tegengaan van seksueel geweld tegen
vrouwen in Congo en Sudan
– de motie-Ferrier c.s. over handhaving van het draagvlak voor
ontwikkelingssamenwerking
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31 200-V, nr. 32

– de motie-Van Baalen c.s. over het verzoek aan Japan om recht te doen
aan troostmeisjes
31 200-V, nr. 33
– de motie Van Baalen c.s. over een rondetafelconferentie over China, de
Olympische Spelen en mensenrechten
31 200-V, nr. 34 (aangehouden)
– de motie-Van Baalen/Van der Staaij over een vervolg op de
Oud-Poelgeestconferentie
31 200-V, nr. 35
– de motie-Boekestijn over honorering van ORET-projecten
31 200-V, nr. 36
– de motie-Boekestijn over het nieuwe ORET-programma
31 200-V, nr. 37
– de motie-Van Dam c.s. over een actieplan voor de mensenrechtenstrategie
31 200-V, nr. 38
– de motie-Van Dam over een mensenrechtenmarathon
31 200-V, nr. 39
– de motie-Gill’ard c.s. over het terugdringen van moedersterfte
31 200-V, nr. 40
– de motie-Gill’ard/Voordewind over een summit over de terugdringing van
moedersterfte
31 200-V, nr. 41
– de motie-Gill’ard/Voordewind over coördinatie van de initiatieven inzake
MDG 5
31 200-V, nr. 42
– de motie-Wilders over het veroordelen van mensenrechtenschendingen
31 200-V, nr. 43
– de motie-Wilders over uitsluiting van leden van de OIC van een
ontwikkelingsrelatie
31 200-V, nr. 44
– de motie-Wilders c.s. over verplaatsing van de Nederlandse ambassade in
Israël
31 200-V, nr. 45
– de motie-Voordewind c.s. over kinderarbeid
31 200-V, nr. 46
– de motie-Voordewind c.s. over een leerplicht voor ieder kind tot 14 jaar
31 200-V, nr. 47
– de motie-Voordewind c.s. over het niet terugsturen van Noord-Koreaanse
vluchtelingen door China
31 200-V, nr. 49
– de motie-Voordewind c.s. over bescherming van religieuze minderheden in
Irak
31 200-V, nr. 50 (gewijzigd)
– de gewijzigde motie-Voordewind c.s. over gebruikmaking van
familiestructuren in het ontwikkelingsbeleid
31 200-V, nr. 51
– de motie-Voordewind over een universele rechtsmacht voor de berechting
van internationaal terrorisme
31 200-V, nr. 53
– de motie-Peters c.s. over het Unifem-Afghanistan programma
31 200-V, nr. 55
– de motie-Pechtold over een notitie over de rol van abortuswetgeving in het
buitenlands beleid
31 200-V, nr. 56
– de motie-Pechtold/Van Baalen over het publiekelijk uiten van zorg tijdens
werkbezoeken aan staten waar grondrechten geschonden worden
31 200-V, nr. 57
– de motie-Van der Staaij c.s. over de opvang van weeskinderen
31 200-V, nr. 58
– de motie-Van der Staaij c.s. over de aanpak van kindersekstoerisme
31 200-V, nr. 59 (gewijzigd, was nr. 52) – de gewijzigde motie-Peters c.s. over uitbreiding van het aantal
politietrainers
Stemmingen
31 239, nr. 4
31 239, nr. 5

Stemmingen
31 090

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO stimuleringsregeling
duurzame energieproductie
– de motie-Jansen c.s. over koppeling van de bijdrage in het kader van de
SDE aan duurzaamheid van de biomassa
– de motie-Zijlstra over (door)ontwikkeling van innovatieve vormen van
energieopwekking
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent
deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe
aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten van die
vennootschap
31 090
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemming
29 544, nr. 117
29 544, nr. 118

6. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de voorgenomen
sluiting van een aantal vestigingen van Unilever
– de motie-Ulenbelt over het voorkomen van sluiting van winstgevende
Unilever-fabrieken
– de motie-Ulenbelt over het voorkomen van vertrek naar het buitenland van
winstgevende bedrijven

Stemming

7. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2008
31 200-XI, nr. 61 (gewijzigd, was nr. 41) – de motie-Neppérus/Spies over vrijstelling van de administratieve lasten van
het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton
Stemmingen
29 538, nr. 61
29 538, nr. 62
29 538, nr. 63
29 538, nr. 64
Stemmingen
29 689, nr. 161
29 689, nr. 162
29 689, nr. 163

Stemming
29 477, nr. 33
Stemming
19 637, nr. 1175

Stemmingen
28 973, nr. 16

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wmo
– de motie-Van Miltenburg/Van Gijlswijk over misbruik van de Wmo door
werkgevers
– de motie-Van Gijlswijk over een reële kostprijs voor huishoudelijke zorg
– de motie-Van Gijlswijk over ontheffing voor herindicatie van
overgangscliënten
– de motie-Agema over het oormerken van Wmo-budget
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Overheveling geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
– de motie-Van Gerven over de eigenbijdrageregelingen voor de geestelijke
gezondheidszorg
– de motie-Van Gerven over de onwenselijkheid van de overheveling van de
curatieve ggz naar de Zorgverzekeringswet
– de motie-Van Gerven over de financiering van preventieve activiteiten en
deskundigheidsbevordering door de ggz
10. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Transitieakkoord farmaceutische zorg
– de motie-Schippers over het terughalen van premiegelden
11. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en
asielzaken
– de motie-Fritsma over het actief traceren van ongewenst verklaarde
vreemdelingen
12. Stemmingen in verband met:
De brief van het Presidium over adviesaanvragen over een aantal aspecten
van megastallen
De Voorzitter: ik stel voor om, conform het voorstel van het Presidium,
in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit.
13. VAO Wajong (AO d.d. 7 november 2007) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
14. VAO Overname ABN Amro (AO d.d. 8 november 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VAO Westermoskee (AO d.d. 1 november 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
16. Spoeddebat invoering kilometerheffing (onder voorbehoud)
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31 200-XVII

17. Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2008

31 200-X

18. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2008

31 200-XVI

19. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (dupliek)

31 200-VI

20. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2008 (dupliek)

31 205
31 206

21. Gezamenlijke behandeling van:
Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)
Wijzigingen van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige
fiscale maatregelen 2008) (plenaire afronding)

31 142

22. Wijziging van de Experimentenwet Kiezen op Afstand in verband met de
verlenging van de werkingsduur van die wet

31 106

23. Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering
sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor
volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van
de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit
arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte
arbeidsongeschiktheidswetten)

Dinsdag 27 november

14.00 uur

Woensdag 28november

10.15 uur

Donderdag 29 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Opdrachtomschrijving commissies Elverding en Ruding (AO d.d.
8 november 2007) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Handhaving (AO d.d. 31 oktober 2007) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
6. Interpellatie-Wilders over uitspraken van de minister van BZK over
onderhandelingen met de Taliban
7. Spoeddebat 1040-urennorm in het voortgezet onderwijs

31 200-IIA

8. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2008

31 200-VII

9. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008
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31 200-XVIII

10. Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2008

31 134

11. Wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband
met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het
opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede
in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

30 397

12. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (dupliek)

30 856

13. Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering
positie en zeggenschap huurders)

Dinsdag 4 december

14.00 uur

Woensdag 5 december

10.15 uur

Donderdag 6 december

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

29 353

4. 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 (re- en dupliek)

31 012

5. Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

31 013

6. Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

28 867

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

Dinsdag 11 december

14.00 uur

Woensdag 12 december

10.15 uur

Donderdag 13 december

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat inzake kabinetsreactie op WRR-rapport «Europa in Nederland»

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–5

30 143

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

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 19 november 2007 van 10.00 – 12.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de begrotingen voor het jaar 2008 van het Gemeentefonds en het Provinciefonds (31 200-B en 31 200-C)
Maandag 19 november 2007 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel Sport van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor het jaar 2008
Maandag 19 november 2007 van 17.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Politie van de begroting van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2008
Maandag 26 november 2007 van 10.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot
activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake
handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht) (30 844)
Maandag 26 november 2007 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2008
Maandag 10 december 2007 van 13.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2008
Maandag 17 december van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2008

Recesperiodes

– 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

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per
16 november)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Verdonk

158 minuten
146,5 minuten
117,5 minuten
114 minuten
65 minuten
73 minuten
65 minuten
45,5 minuten
2 minuten
45,5 minuten
24 minuten
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