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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 december

14.00 uur

Woensdag 5 december

10.15 uur

Donderdag 6 december

10.15 uur

A

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

31 200-X, nr. 26
31 200-X, nr. 27
31 200-X, nr. 28
31 200-X, nr. 29
31 200-X, nr. 30

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Personeel van de begroting van het ministerie van Defensie over
het jaar 2008
– de motie-Poppe over ouders met kinderen tot en met vier jaar de
mogelijkheid bieden om eenmalig niet deel te nemen aan een uitzending
– de motie-Poppe over mogelijkheden voor een wettelijke plicht tot
bloedafname
– de motie-Poppe over een persoonlijk dossier met traumatische ervaringen
– de motie-Poppe over het aan militairen beschikbaar stellen van hun
medisch dossier
– de motie-De Roon over het schrappen van VTE’s bij de Koninklijke
Marechaussee

31 200-X, nr. 34
31 200-X, nr. 35

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Materieel van de begroting van het ministerie van Defensie over
het jaar 2008
De Voorzitter: mw. Eijsink wenst haar motie op stuk nr. 38 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen. Tevens verzoekt zij haar motie op stuk nr. 39 aan
te houden.
– de motie-Van Velzen over een stem voor de VN-resolutie over militair
gebruik van verarmd uranium
– de motie-Van Velzen over het terugbrengen van het aantal F-16-toestellen
– de motie-Van Velzen over het afstoten van fregatten
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31 200-X, nr. 36
31 200-X, nr. 37
31 200-X, nr. 38 (gewijzigd)
31 200-X, nr. 39 (aangehouden)

Stemmingen
31 200-X, nr. 47
31 200-X, nr. 48
31 200-X, nr. 49
31 200-X, nr. 50
31 200-X, nr. 51
31 200-X, nr. 52
31 200-X, nr. 53
31 200-X, nr. 54
31 200-X, nr. 55
31 200-X, nr. 56
31 200-X, nr. 57
31 200-X, nr. 58
31 200-X, nr. 59
31 200-X, nr. 60
31 200-X, nr. 62
31 200-X, nr. 63
31 200-X, nr. 64
31 200-X, nr. 65
31 200-X, nr. 68

Stemmingen
30 844

– de motie-Van Velzen over uitstel van ondertekening van het memorandum
of understanding voor verwerving van een JSF-testtoestel
– de motie-Van Velzen over de wenselijkheid van de NAVO-kernwapentaak
– de gewijzigde motie-Eijsink/ Knops over oprichting van een centrale
organisatie voor munitiebeheer
– de motie-Eijsink over de gevolgen van de levensduurverlening van
F-16-toestellen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008
– de motie-Poppe over het beperken van lesgeven door militairen op roc’s
– de motie-Knops c.s. over een plan van aanpak voor de problematiek van
de structurele kosten en kortingen
– de motie-Knops/Eijsink over het daadwerkelijk gebruik maken van
luchttransportcapaciteit binnen het C-17 initiatief
– de motie-Knops c.s. over verbetering van de inzetbaarheid van Apaches
– de motie-Knops c.s. over een onderzoek naar fiscale faciliteiten voor
werkgevers die reservisten in dienst hebben
– de motie-Knops/Eijsink over onderzoek naar een premie voor militairen die
driemaal zijn uitgezonden
– de motie-Boekestijn over alternatieve vormen van financiering en exploitatie
ten behoeve van de strategische luchttransportcapaciteit
– de motie-Boekestijn/Van der Staaij over het terugdringen van
overheadkosten
– de motie-Boekestijn/Van der Staaij over het zelfstandig financieren van
missies
– de motie-Eijsink/Knops over verduidelijking van het stelsel van
strafuitsluitingsgronden voor uitgezonden militairen
– de motie-Eijsink/Knops over bundeling van de strategische kennis van
fragiele staten
– de motie-Brinkman over besteding van de helft van de middelen in het
kader van de commissie-Staal aan de marechaussee
– de motie-Brinkman over het schrappen van de taakstelling van 70 VTE’s bij
de marechaussee
– de motie-Brinkman over het bekostigen van het onderhoud van het
privé-schip van de koningin
– de motie-Voordewind c.s. over de ontwikkeling van een prototype van een
integraal sensorpakket
– de motie-Voordewind/Van der Staaij over onderzoek naar vrijstelling van
missies van mannelijke militairen met kinderen jonger dan een jaar
– de motie-Peters over structurele uitbreiding van het aantal politietrainers
voor buitenlandse missies
– de motie-Peters over het informeren van de Kamer over belangrijke nieuwe
ontwikkelingen bij missies
(gewijzigd, was nr. 61) – de motie-Voordewind c.s. over het financieren van additionele kosten van
missies uit de algemene middelen
6. Stemmingen in verband met:
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 (bijgewerkt t/m nr. 35)
De Voorzitter: het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink trekt haar
amendementen op nrs. 21 en 22 in. Het lid Koopmans trekt zijn
amendement op nr. 17 in. De leden Koopmans en van der Burg trekken
hun amendement op nr. 19 in.
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– artikel 1.1 t/m 2.9
– amendement Vermeij en Koopmans (20)(toevoegen derde lid)
– artikel 2.10
– artikel 2.11 t/m 3.11
– gewijzigd amendement Van der Burg C.S. (16)
– artikel 3.12
– artikel 3.13 t/m 5.21
– amendement Van der Staaij (14)
– artikel 5.22
– artikel 5.23 t/m 6.1
– amendement Van der Burg C.S. (18)
– artikel 6.2
– artikel 6.3 t/m 6.5a
– amendement Koopmans en Vermeij (12)(invoegen artikel 6.5b t/m 6.5f)
– artikel 7.1 t/m 7.2
– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink en Koopmans (35)
– artikel 7.3
– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink C.S. (34)(invoegen artikel
7.3a)
– artikel 8.1 t/m 8.5
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

30 844, nr. 23
30 844, nr. 24 (ingetrokken)
30 844, nr. 25
30 844, nr. 26
30 844, nr. 27
30 844, nr. 28
30 844, nr. 29
30 844, nr. 30
30 844, nr. 31
30 844, nr. 32
30 844, nr. 33

Stemmingen
31 060, nr. 8

7. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
– de motie-Koopmans/Vermeij over integratie van toetsingskaders tot één
toetsingskader
– de motie-Van der Burg over goede communicatie over eisen ingevolge de
Wabo
– de motie-Van Leeuwen over het eerst bespreken van het rapport over
kosten en baten van ICT-projecten
– de motie-Van Leeuwen over het betrekken van bescherming van mens en
milieu bij evaluatie van de Wabo
– de motie-Van Leeuwen over rechtsbijstand en voorlichting in het kader van
de Wabo
– de motie-Van Leeuwen over het vroegtijdig informeren en actief betrekken
van direct-belanghebbenden bij het voorbereidingsproces
– de motie-Van Leeuwen over de verdeling van bevoegdheden en organisatie
tussen overheden en instanties
– de motie-Van Leeuwen over overeenstemming over de baten en lasten
voortvloeiend uit invoering van de Wabo
– de motie-Van Leeuwen over de Wabo en de Wet samenhangende besluiten
Abw
– de motie-Van Leeuwen over het beoordelen van elke losse
vergunningaanvraag
– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over transparante
afspraken over de hoogte van de leges
8. Stemmingen in verband met:
De brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
over de behandeling van het burgerinitiatief «Stop fout vlees»
De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met het verslag en het voorstel
van de commissie voor LNV over de behandeling van het burgerinitiatief
«Stop fout vlees»

Stemming
17 050, nr. 343

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Handhaving
– de motie-Nicolaï c.s. over samenhang in handhavingmethoden
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Stemming

29 385, nr. 12 (gewijzigd)

Stemming
31 292, nr. 1

Stemmingen
31 289, nr. 2
31 289, nr. 3
31 289, nr. 4

Stemmingen
31 200-IIA, nr. 4
31 200-IIA, nr. 5

Stemmingen
25 764, nr. 33
25 764, nr. 34
25 764, nr. 35
25 764, nr. 36
Stemmingen

31 200-VII, nr. 29
31 200-VII, nr. 30
31 200-VII, nr. 31
31 200-VII, nr. 32
31 200-VII, nr. 33
31 200-VII, nr. 34
31 200-VII, nr. 35
31 200-VII, nr. 36 (gewijzigd)
31 200-VII, nr. 37

10. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Opdrachtomschrijving
commissies Elverding en Ruding
De Voorzitter: dhr. De Krom wenst zijn motie op stuk nr. 12 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-De Krom/Koopmans over snellere besluitvorming over
infrastructurele projecten
11. Stemming over: motie ingediend bij de interpellatie-Wilders over
uitspraken van de minister van BZK over onderhandelingen met de Taliban
– de motie-Wilders over het niet onderhandelen met organisaties die zich
schuldig hebben gemaakt aan terroristische activiteiten
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat 1040-urennorm in
het voortgezet onderwijs
– de motie-Dibi over onderzoek naar een wetenschappelijk onderbouwde
urennorm
– de motie-Dibi/Jasper van Dijk over het betrekken van scholieren, leraren en
ouders bij een nieuw akkoord
– de motie-Jasper van Dijk/Dibi over het opschorten van de boetes voor het
niet voldoen aan de 1040-urennorm
13. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008
– de motie-Schinkelshoek c.s. over het baseren van de rijksbegroting op de
Raming van de Tweede Kamer
– de motie-Brinkman over het op slot kunnen doen van kantoren van Tweede
Kamerleden
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gezichtsopname voor
reisdocumenten
– de motie-Van der Burg/Brinkman over het intrekken van het voornemen om
gezichtsopnamen te maken in het gemeentehuis
– de motie-Knops c.s. over afzien van het voornemen om gezichtsopnamen
te laten maken in gemeentehuizen
– de motie-Brinkman/Van der Burg over wet- en regelgeving waardoor
overheden zich aan hun kerntaken moeten houden
– de motie-Van Raak over investeringen die door fotozaken zijn gedaan
15. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
voor het jaar 2008
De Voorzitter: dhr. Brinkman wenst zijn motie op stuk nr. 36 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Van Raak over een fonds voor klokkenluiders
– de motie-Van Raak over verbetering van de parlementaire controle op de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten
– de motie-Schinkelshoek c.s. over proeftuinen voor burgerparticipatie
– de motie-Schinkelshoek over de publieke beëdiging van burgemeesters
– de motie-Bilder over tijdelijke vervanging van volksvertegenwoordigers die
worden uitgezonden in het kader van een vredesmissie
– de motie-Heijnen/Bilder over een GBA-actieplan
– de motie-Heijnen/Schinkelshoek over een actieplan voor de ontwikkeling
van E-overheid
– de gewijzigde motie-Brinkman over het opheffen van stadsdeelraden en
deelgemeenten
– de motie-Brinkman over verbetering van het salaris van politiemensen tot
en met schaal 9
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31 200-VII, nr. 38
31 200-VII, nr. 39
31 200-VII, nr. 40

Stemmingen

31 200-VII, nr. 12
31 200-VII, nr. 13
31 200-VII, nr. 14
31 200-VII, nr. 15
31 200-VII, nr. 16
31 200-VII, nr. 17
31 200-VII, nr. 18
31 200-VII, nr. 19
31 200-VII, nr. 20
31 200-VII, nr. 21
31 200-VII, nr. 22
31 200-VII, nr. 23
31 200-VII, nr. 24 (aangehouden)
31 200-VII, nr. 25
Stemmingen
31 200-C, 31 200-B, nr. 5
31 200-C, 31 200-B, nr. 6

Stemmingen
30 397

– de motie-Brinkman over de onwenselijkheid dat politieagentes met een
hoofddoek lopen
– de motie-Koşer Kaya over de bevoegdheid van een gekwalificeerde
minderheid tot het instellen van een parlementaire enquête
– de motie-Van der Staaij c.s. over intrekking van de wettelijke regeling voor
burgemeestersrefenda
16. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Politie van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties (VII) voor 2008
– de motie-Van Raak over het stoppen met gedetailleerde verantwoording
voor het urenrooster
– de motie-Van Raak over het stoppen met rittenboeken voor burgerauto’s
– de motie-Van Raak over een onderzoek naar het schrappen en
samenvoegen van formulieren
– de motie-Van Raak over digitale aanlevering van dossiers door de politie
aan het OM
– de motie-Van Raak over een verbeterplan voor kleding en materiaal van
politiemensen
– de motie-Van Raak over afspraken met hulpverlenende instanties over
doorverwijzing en opname van psychiatrische patiënten
– de motie-Van Raak over voldoende parkeergelegenheid en dekkende
parkeervergoeding
– de motie-Van Raak over snelle en effectieve informatie-uitwisseling tussen
politieagenten en omliggende districten
– de motie-Van Raak over verbetering van de uitwisseling van goede
praktijken tussen afdelingen en regio’s
– de motie-Griffith over een meldpunt gericht op vermindering van de
administratieve lastendruk
– de motie-Brinkman over maximaal 8 mln. bekeuringen in 2008
– de motie-Brinkman over een landelijk aanpak-straatterroristenteam en een
landelijk illegalenteam
– de motie-Brinkman/Kuiken over conflicterende regelingen
– de motie-Brinkman over dierenmishandeling en dierenkwelling
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de
begrotingen van het Gemeentefonds en het Provinciefonds voor het jaar 2008
– de motie-Brinkman over een onderzoek naar de taken van gemeenten en
provincies
– de motie-Brinkman over het retourneren van 800 mln. aan overschotten
aan de burger
18. Stemmingen in verband met:
Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants)
30 397 (bijgewerkt t/m nr. 13)
– artikel 1 t/m 54
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

19. 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
De Voorzitter: mw. Vermeij wenst haar motie op stuk nr. 30 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
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31 200-XI, nr. 30 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Vermeij c.s. over een integrale structuurvisie op de
Randstad
20. VAO Filmbeleid (AO d.d. 14 november 2007)
21. VAO Awacs en Navo vliegbasis Geilenkirchen (AO d.d. 20 november
2007)
22. VAO Evaluatie Modernisering Rechterlijke Macht (AO d.d. 21 november
2007)
23. VAO OV-chipkaart (AO d.d. 13 november 2007)
24. VSO Risicoverevening 2008 (29 689, nr. 164)
25. VAO Nota vernieuwing rijksdienst (AO d.d. 27 november 2007)

31 200-XVIII

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

31 200-XII

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2008

31 200-A

28. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2008

31 200-IV

29. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het
jaar 2008

31 226

30. Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten (voortzetting)

31 079

31. Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr.
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 7 september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU
L 255) voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten
en interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)

31 068

32. Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ter uitvoering
van verordening (EG) nr. 166/2006 van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een
Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende
stoffen en tot wijziging van de Richtlijnen 91/689/EEG en 96/61/EG van de
Raad (PbEU L 33) en van het op 21 mei 2003 te Kiev tot stand gekomen
Protocol betreffende registers inzake de uitstoot en overbrenging van
verontreinigende stoffen, met Bijlagen (Trb. 2003, 153, en Trb. 2007, 95)
(Uitvoeringswet EG-verordening PRTR en PRTR-protocol)

31 012

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

31 013

34. Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
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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»
5. VAO Zuiderzeelijn (AO d.d. 28 november 2007)

31 048

6. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
en de Les- en cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en
beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in instellingstijd
verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm)

30 856

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

31 134

8. 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

Dinsdag 18 december

14.00 uur

Woensdag 19 december

10.15 uur

Donderdag 20 december

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen over begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)

Dinsdag 15 januari

14.00 uur

Woensdag 16 januari

10.15 uur

Donderdag 17 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Sojateelt (AO d.d. 21 november 2007) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
5. Debat Drugsbeleid
29 353

6. 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 (voortzetting)

28 867

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

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 3 december 2007 van 10.00 – 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Scheldeverdragen (30 862, 30 863, 30 864, 30 866 en 30 867)
Maandag 3 december 2007 van 14.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over het wetsvoorstel Wijziging van het
Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer
in het strafproces (30 143)
Maandag 10 december 2007 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
strategische agenda hoger onderwijs en wetenschapsbeleid
Maandag 17 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
Maandag 28 januari 2008 van 10.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
nota Dierenwelzijn en de Nationale agenda diergezondheid

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 30 november)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Verdonk

89,5
79
63
66,5
34,5
40
34,5
26
2
19
12,5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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