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A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 143

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie
van het slachtoffer in het strafproces
30 143 (bijgewerkt t/m nr. 26)
De Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Teeven zijn amendement, stuk nr.
18, intrekt.
– artikel I, aanhef
– amendement Wolfsen/Van Toorenburg (21)
– gewijzigd amendement Wolfsen/C
q örüz (26, I)
– onderdeel A
– onderdelen B t/m H
– gewijzigd amendement Wolfsen/C
q örüz (26, II) (invoegen nieuw onderdeel)
– amendement Wolfsen/Teeven (16) (invoegen nieuw onderdeel)
– gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (17, II) (invoegen nieuw onderdeel)
– onderdelen I en J
– gewijzigd amendement Wolfsen/C
q örüz (9, III) (invoegen twee nieuwe
onderdelen)
– amendement Wolfsen/C
q örüz (11) (invoegen twee nieuwe onderdelen)
– onderdelen K en L
– artikel I
– gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (17, III) (invoegen nieuw artikel)
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A–1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

31 200-XII, nr. 30
31 200-XII, nr. 31
31 200-XII, nr. 32
31 200-XII, nr. 33
31 200-XII, nr. 34
31 200-XII, nr. 35
31 200-XII, nr. 36
31 200-XII, nr. 37
31 200-XII, nr. 38
31 200-XII, nr. 39
31 200-XII, nr. 40
31 200-XII, nr. 41
31 200-XII, nr. 42
31 200-XII, nr. 43
31 200-XII, nr. 44
31 200-XII, nr. 45
31 200-XII, nr. 46
31 200-XII, nr. 47
31 200-XII, nr. 48
31 200-XII, nr. 49 (ingetrokken)
31 200-XII, nr. 50
31 200-XII, nr. 51
31 200-XII, nr. 52
31 200-XII, nr. 53
31 200-XII, nr. 54
31 200-XII, nr. 55 (gewijzigd)
31 200-XII, nr. 56
31 200-XII, nr. 57

artikelen IA t/m III
gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (24, II)
artikelen IV t/m VI
amendement Wolfsen/Teeven (23)
artikel VII
gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (24, I)
amendement Wolfsen/Teeven (17, I)
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008
De Voorzitter: dhr. Anker wenst zijn motie op stuk nr. 55 te wijzigen. De
gewijzigd motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de motie-Roemer over het capaciteitsplan voor het spoor
– de motie-Roemer over een onafhankelijk onderzoek naar instandhouding
van de Beneluxtrein
– de motie-Roemer over een nationaal net voor de interliner
– de motie-Roemer over de snelwegbus
– de motie-Roemer/Leijten over een ov-studentenkaart voor 16- en 17-jarige
mbo-leerlingen
– de motie-Roemer over de terugkeer van geschrapte treindiensten
– de motie-Koopmans c.s. over een extra impuls voor het Implementatieplan
Toegankelijkheid Spoor
– de motie-Koopmans/Anker over voorstellen voor stimulering van thuis- en
telewerken
– de motie-Koopmans/Roefs over een tweede tranche spoordoorsnijdingen
– de motie-Koppejan/Vermeij over de nieuwe normen voor waterveiligheid
– de motie-Koppejan/Vermeij over stimulering van de samenwerking in de
waterketen
– de motie-Koppejan/Roefs over aanbestedingsprocedures waarbij ook
kleinere en middelgrote bedrijven kunnen inschrijven
– de motie-De Krom over afzien van de voorgenomen kilometerheffing
– de motie-De Krom over actualisering van de vervoersprognoses in de Nota
Mobiliteit
– de motie-De Krom c.s. over versnelling van de aanleg van vier sporen op
de Flevolijn
– de motie-De Krom/Duyvendak over verifiëring van uitspraken van de
minister van Verkeer en Waterstaat over extra investeringen in het spoor
– de motie-De Krom over goedkoper werken door ov-bedrijven in de G3
– de motie-Roefs c.s. over hervatting van de planstudie A1 tussen knooppunt
Beekbergen en Deventer
– de motie-Roefs c.s. over stimulering van kennisuitwisseling over proeven
met gratis openbaar vervoer
– de motie-Madlener over snelle informatie over vertragingen op de weg
– de motie-Madlener over het tot de komende verkiezingen niet afsluiten van
grote contracten inzake rekeningrijden
– de motie-Madlener over een referendum over rekeningrijden
– de motie-Anker c.s. over het zwaarder laten wegen van snelle oplevering
van wegwerkzaamheden
– de motie-Anker c.s. over verlenging van de onderzoekscorridors voor het
spoor
– de motie-Anker over het minimaal handhaven van de kwaliteit van het
product trein bij de uitvoering van groeiambities
– de gewijzigde motie-Anker/Koopmans over een quick scan inzake regionale
spoorlijnen
– de motie-Anker/Roefs over een pilot met hoogfrequent busvervoer
– de motie-Duyvendak over een goede aansluiting van de groei van het
landelijk spoor op het regionaal openbaar vervoer
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Stemmingen

31 200-XV, nr. 25
31 200-XV, nr. 26
31 200-XV, nr. 27
31 200-XV, nr. 28
31 200-XV, nr. 29
31 200-XV, nr. 30
31 200-XV, nr. 31
31 200-XV, nr. 32
31 200-XV, nr. 33
31 200-XV, nr. 34
31 200-XV, nr. 35
31 200-XV, nr. 36
31 200-XV, nr. 37
31 200-XV, nr. 38
31 200-XV, nr. 39
31 200-XV, nr. 40
31 200-XV, nr. 41
31 200-XV, nr. 42
31 200-XV, nr. 43
31 200-XV, nr. 44
31 200-XV, nr. 45
31 200-XV, nr. 46
31 200-XV, nr. 47
31 200-XV, nr. 48
31 200-XV, nr. 49
31 200-XV, nr. 50
31 200-XV, nr. 51
31 200-XV, nr. 52
31 200-XV, nr. 53
29 544, nr. 108

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor
het jaar 2008
– de motie-Ulenbelt over handhaving van de tewerkstellingsvergunningen
voor Roemenen en Bulgaren
– de motie-Ulenbelt over opnieuw invoeren van de regulering van het verkeer
van werknemers uit MOE-landen
– de motie-Ulenbelt over de problemen door de ongecontroleerde instroom
van arbeidsmigranten uit de MOE-landen
– de motie-Ulenbelt over het akkoord tussen de vakbonden en de VNG
– de motie-Karabulut over het oormerken van middelen voor
armoedebestrijding en schuldhulpverlening
– de motie-Karabulut over het sneller verstrekken van uitkeringen
– de motie-Van Hijum c.s. over het bevorderen van de samenwerking tussen
de ketenpartners op regionaal niveau
– de motie-Van Hijum c.s. over de financiering van de REA-instituten
– de motie-Omtzigt/Hamer over een goed inzicht in de koopkracht na
pensionering
– de motie-Nicolaï over het ontwikkelen van voorstellen gericht op verhoging
van de arbeidsparticipatie
– de motie-Nicolaï over het alleen openstellen van de grenzen als
omringende EU-landen hiertoe ook besluiten
– de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over de vormgeving van het integratietraject
– de motie-Blok over het baseren van de WW-uitkering op de werkelijk
betaalde premies
– de motie-Blok over stopzetten van de export van kinderbijslag en andere
kinderregelingen naar niet EU-landen
– de motie-Blok over het ontwikkelen van voorstellen voor het wegnemen van
belemmeringen op de arbeidsmarkt
– de motie-Blok/Koşer Kaya over een heldere wettelijke afbakening van het
begrip zzp’er
– de motie-Hamer c.s. over experimenteren met het aanbieden van
CWI-competentietests
– de motie-Hamer c.s. over maatregelen ter vermindering van
leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
– de motie-Fritsma over terugdraaien van de openstelling van de
arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe EU-lidstaten
– de motie-Fritsma over de mogelijkheid van beroep op sociale voorzieningen
na tien jaar legaal verblijf in Nederland
– de motie-Fritsma over een dagelijkse meldingsplicht voor
bijstandsgerechtigden
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over het opzetten van een pilot schooltijdbanen
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over onderzoek naar verbetering van
scholingsmogelijkheden van flexwerkers
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over flexibilisering van de regeling voor
pleegzorgverlof
– de motie-Van Gent over een kerstbonus aan mensen met huurtoeslag
– de motie-Van Gent over de indiening van een nieuw wetsvoorstel op basis
van de voorstellen van FNV en VNG
– de motie-Koşer Kaya over een publiekscampagne gericht op het
doorwerken van 65-plussers
– de motie-Koşer Kaya over de mogelijkheid voor 65-plussers actief te blijven
op de arbeidsmarkt als zzp’er
– de motie-Van der Vlies over uitzonderingen op de beperking van de
algemene heffingskorting
– de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over het ontheffen van alleenstaande ouders
met jonge kinderen van de sollicitatieplicht

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–3

Stemmingen

31 200-VIII, nr. 40
31 200-VIII, nr. 41
31 200-VIII, nr. 42
31 200-VIII, nr. 43
31 200-VIII, nr. 44 (aangehouden)
31 200-VIII,
31 200-VIII,
31 200-VIII,
31 200-VIII,
31 200-VIII,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

45
46
47
48
49

31 200-VIII, nr. 50
31 200-VIII, nr. 51
31 200-VIII, nr. 52
31 200-VIII, nr. 53
31 200-VIII, nr. 54 (aangehouden)
31 200-VIII, nr. 55
31 200-VIII, nr. 56
Stemmingen

31 288, nr. 2
31 288, nr. 3
31 288, nr. 4
31 288, nr. 5
31 288, nr. 6
31 288, nr. 7 (nader gewijzigd)
31 288, nr. 8
31 288, nr. 9
31 288, nr. 10
31 288, nr. 11

Stemmingen

31 200-VIII, nr. 87
31 200-VIII, nr. 88
31 200-VIII, nr. 89

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de
media-onderwerpen van de begroting voor het jaar 2008 van het ministerie
voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 44 aan
te houden.
– de motie-Jasper van Dijk over een alternatief voor de «glijdende schaal»
– de motie-Jasper van Dijk over de Balkenende-norm voor iedereen
werkzaam bij de publieke omroep
– de motie-Jasper van Dijk over diversiteit in lokale en regionale dagbladen
– de motie-Jasper van Dijk over een internetportal voor ouders en kinderen
– de motie-Jasper van Dijk over samenvattingen van spraakmakende
buitenlandse nieuwszenders
– de motie-Atsma c.s. over een integrale visie op het persbeleid in Nederland
– de motie-Atsma over de publieke regionale omroep
– de motie-Atsma/Slob over het digitale kabel- en digitale etheraanbod
– de motie-Remkes c.s. over de maximum- en minimumgrens van ledentallen
– de motie-Remkes over een evaluatie van de themakanalen van de publieke
omroep
– de motie-Bosma over verkoop van de tv-zender Nederland 1
– de motie-Bosma over het beëindigen van de financiering van de
Wereldomroep
– de motie-Bosma over het staken van de financiering van FunX
– de motie-Slob c.s. over seksuele (dating)programma’s in het kader van
telewinkelboodschappen
– de motie-Halsema over de oprichting van een onafhankelijk mediafonds
conflictgebieden
– de motie-Van der Vlies c.s. over een elektronische identiteitskaart
– de motie-Van der Vlies over het vertonen van previews
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de strategische agenda hoger onderwijs en wetenschapsbeleid
De Voorzitter: dhr. Zijlstra wenst zijn motie op stuk nr. 7 te wijzigen en
nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik
neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Leijten over de doorstroom van universitaire bachelorfase naar
masterfase
– de motie-Leijten over het niet verlagen van de eerste geldstroom
– de motie-Leijten c.s. over verbetering van de medezeggenschap in het
hoger onderwijs
– de motie-Joldersma c.s. over een beleidsrijke dialoog met de universiteiten
over Nederlandse graduate schools
– de motie-Zijlstra over de strategische agenda als eerste stap naar het
nieuwe HOOP
– de nader gewijzigde motie-Zijlstra/Besselink over het opnemen van
kwaliteitsaspecten in de nieuwe bekostigingssystematiek
– de motie-Besselink c.s. over de termijn waarbinnen studiefinanciering met
terugwerkende kracht kan worden stopgezet
– de motie-Besselink c.s. over de niet-goed-geld-terug-gedachte
– de motie-Dibi over verbetering van de aansluiting van de bacheloropleiding
op de arbeidsmarkt
– de motie-Dibi over verruiming van het bindend studieadvies en een jaarlijks
functioneringsgesprek
8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor
het jaar 2008
– de motie-Jasper van Dijk over een schot in de lumpsumfinanciering tussen
het onderwijspersoneel en het overige deel
– de motie-Jasper van Dijk over een koppeling tussen beloning en opleiding
– de motie-Jasper van Dijk over versterking van de volwasseneneducatie
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31 200-VIII, nr. 90
31 200-VIII, nr. 91

31 200-VIII, nr. 92
31 200-VIII, nr. 93
31 200-VIII, nr. 94
31 200-VIII, nr. 95
31 200-VIII, nr. 96
31 200-VIII, nr. 97
31 200-VIII, nr. 98
31 200-VIII, nr. 99
31 200-VIII, nr. 100
31 200-VIII, nr. 101
31 200-VIII, nr. 102
31 200-VIII, nr. 103
31 200-VIII, nr. 104
31 200-VIII, nr. 105
31 200-VIII, nr. 106
31 200-VIII, nr. 107
31 200-VIII, nr. 108

Stemmingen
30 862

– de motie-Jasper van Dijk over het streven om de onderwijsuitgaven op het
OESO-gemiddelde te brengen
– de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over recht doen aan extreme
demografische ontwikkelingen per regio bij de nieuwe
bekostigingssystematiek
– de motie-Dezentjé Hamming c.s. over de dekking van het plan «Leerkracht
voor Nederland»
– de motie-Dezentjé Hamming/Van Miltenburg over verplichte aandacht in het
voortgezet onderwijs aan homoen biseksualiteit
– de motie-Dezentjé Hamming over de openstelling van roc’s gedurende 52
weken per jaar
– de motie-Dezentjé Hamming over overgangstrajecten voor mbo’ers die een
vervolgopleiding aan de pabo willen volgen
– de motie-Dezentjé Hamming/Koşer Kaya over een sluitend meerjarig
financieel kader voor de kinderopvang
– de motie-Dezentjé Hamming over een taalscreening van alle kinderen van
3 jaar
– de motie-Dezentjé Hamming over een verplichte eindtoets taal op de
basisschool
– de motie-Besselink c.s. over vaststelling van het macrobudget voor het mbo
op basis van schooluitvalcijfers
– de motie-Kraneveldt-van der Veen over de doorontwikkeling van
gezinsgerichte lesmethoden
– de motie-Bosma over het verzoek aan ministers en staatssecretaris om hun
kinderen op een zwarte school te plaatsen
– de motie-Dibi over inzicht in de financiering van het actieplan LeerKracht
– de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming over het uitvoeren van een
verantwoording ex ante door de Rekenkamer
– de motie-Pechtold over een professioneel systeem van bij- en nascholing
voor docenten
– de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming over een onderzoek naar het
verplicht stellen van een zes op de eindlijst voor cruciale vakken
– de motie-Pechtold over het verplicht stellen van de Cito-toets
– de motie-Pechtold c.s. over voortzetting van de financiering van regionale
samenwerkingsverbanden via het SBO
– de motie-Pechtold/Azough over het van rechtswege openstellen van
erkenning en ouderschap voor de duomoeder
9. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest
betreffende de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium
(Trb. 2005, 310)
30 862
– artikel 1
– amendement van der Staaij (10) (invoegen nieuw artikel 2)
Indien 10 verworpen:
– amendement van der Staaij (13) (invoegen nieuw artikel 2)
– artikel 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 863

10. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake
het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)
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30 863
– artikelen 1 t/m 3
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
30 864

11. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake
het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)
30 864
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 866

12. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake
de beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven (Trb.
2005, 328)
30 866
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 867

13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in verband
met het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen verdrag tussen
het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het
gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312)
30 867
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 862, nr. 9
30 862, nr. 11
30 862, nr. 12

Stemmingen
31 200-I

14. Stemmingen over: moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg over
de Scheldeverdragen
– de motie-Polderman over onderzoek naar een alternatief voor ontpoldering
van landbouwgronden
– de motie Koppejan c.s. over de instelling van een onafhankelijke commissie
– de motie-De Krom over de rol van de minister-president bij gedwongen
ontpoldering
15. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar
2008
31 200 I
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 200-IIA

16. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar
2008
31 200 IIA
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-IIB

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

17. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse
Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het
kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008
31 200 IIB
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-III

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken,
het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008
31 200 III
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-IV

artikelen 1 t/m 5
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

19. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2008
31 200 IV
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-V

artikelen 1 t/m 3
amendement Remkes c.s. (11)
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

20. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2008
31 200 V (bijgewerkt t/m nr. 54)
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
departementale begrotingsstaat
amendement Peters/van Baalen (18,I)
artikel 1
amendement Van der Staaij c.s. (19)
amendement Boekestijn c.s. (48,I)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 200-VI

artikel 2
artikel 3
amendement Boekestijn c.s.(48,II en III)
artikel 4
amendement Voordewind c.s. (54)
artikel 5
artikel 6
amendement Van der Staaij c.s. (17)
gewijzigd amendement Van Gennip c.s. (31,I)
artikel 7
gewijzigd amendement Van Gennip c.s. (31,II)
artikel 8
artikel 9
amendement Peters/van Baalen (18,II)
artikel 10
artikel 11
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

21. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2008
31 200 VI (bijgewerkt t/m nr. 84)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-VII

artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat, artikel 11
amendement Heerts c.s. (39,I)
amendement De Wit/Azough (40)
amendement Anker c.s. (41,I)
artikel 12
amendement Teeven/Van Velzen (32,I)
amendement Van Velzen (34)
amendement Heerts c.s. (39,II)
amendement Anker c.s. (41,II)
artikel 13
amendement Van Velzen (84)
amendement Teeven/Van Velzen (32,II)
artikel 14
artikelen 15 t/m 93
departementale begrotingsstaat
amendement Heerts c.s. (39,III)
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

22. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008
31 200 VII (bijgewerkt t/m nr. 28)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
amendement Schinkelshoek/Heijnen (27,I)
amendement Anker (28)
amendement Schinkelshoek/Heijnen (27,II)
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 200-VIII

23. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008
31 200 VIII (bijgewerkt t/m nr. 84)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-IXA

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
amendement Jasper van Dijk (59,I)
amendement Pechtold (70,I)
amendement Jan Jacob van Dijk c.s. (84,I)
artikel 01
amendement Pechtold (11,I)
amendement Slob c.s. (66)
amendement Jasper van Dijk (72,I)
gewijzigd amendement Dezentjé Hamming-Bluemink (79)
amendement Dibi (81)
amendement Jasper van Dijk (59,II)
amendement Pechtold (70,II)
artikel 03
amendement Jasper van Dijk (68,I)
amendement Pechtold c.s. (80,I)
gewijzigd amendement Slob c.s. (83)
amendement Jasper van Dijk (59,III)
artikel 04
artikelen 05 t/m 08
amendement Pechtold (11,II)
amendement Jan Jacob van Dijk c.s. (84,II)
artikel 09
artikelen 10 t/m 13
amendement Van der Ham (16)
artikel 14
amendement Remkes (57)
artikel 15
artikel 16
amendement Jasper van Dijk (59,IV)
amendement Jasper van Dijk (68,II)
amendement Jasper van Dijk (72,II)
artikel 17
artikelen 18 t/m 24
amendement Pechtold c.s. (80,II)
artikel 25
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

24. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2008
31 200 IXA
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–9

Stemmingen

25. Stemmingen in verband met:

31 200-IXB

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2008
31 200 IXB
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-X

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

26. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2008
31 200 X
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-XI

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

27. Stemmingen in verband met:
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 (bijgewerkt t/m nr. 67)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-XII

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat, artikel 01
amendement Neppérus (21,I)
artikel 02
amendement Ouwehand (18,I)
amendement Ouwehand (19)
artikel 03
amendement Ouwehand (18,II)
artikel 04
gewijzigd amendement Poppe (22)
artikel 05
artikel 06
amendement Van der Burg (67)
amendement Neppérus (21,II)
artikel 07
artikel 08 t/m 92
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendienst
beweegreden
wetsvoorstel

28. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2008
31 200 XII (bijgewerkt t/m nr. 29)
– artikelen 1 t/m 4
– departementale begrotingsstaat
– amendement Koppejan/Roefs (22)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 200-XIII

artikel 31
amendement Roemer (20,I)
amendement Duyvendak (28)
artikel 32
artikel 33
amendement De Krom (24,I)
amendement Duyvendak (26,I)
amendement Duyvendak (29)
amendement Roemer (20,II)
artikel 34
artikelen 35 t/m 37
amendement Roemer (8)
amendement De Krom (18)
amendement De Krom (21)
amendement Duyvendak (25)
amendement Duyvendak (27)
amendement De Krom (24,II)
artikel 39
amendement Duyvendak (26,II)
artikel 40
artikel 41
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

29. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2008
31 200 XIII (bijgewerkt t/m nr. 36)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat, artikel 1
amendement Smeets c.s. (12,I)
amendement Smeets c.s. (13,I)
amendement Ten Hoopen c.s. (36,I)
artikel 2
amendement Duyvendak (8,I)
amendement Van der Ham (9,I)
amendement Smeets c.s. (12,II)
amendement Ten Hoopen c.s. (36,II en III)
artikel 3
amendement Van der Ham (5)
amendement Duyvendak (8,II)
amendement Ten Hoopen c.s. (36,IV)
artikel 4
amendement Duyvendak (8,III)
amendement Van der Ham (9,II)
amendement Smeets c.s. (13,II)
artikel 5
artikel 8 t/m 23
departementale begrotingsstaat
amendement Ten Hoopen c.s. (36,V)
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–11

Stemmingen
31 200-XIV

30. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008
31 200 XIV (bijgewerkt t/m nr. 153)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-XV

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
gewijzigd amendement Jacobi (14,I)
gewijzigd amendement Jacobi (14,II)
amendement Van Velzen (86)
amendement Van Gent (87)
amendement Van Gent (88,I)
amendement Thieme (93,I)
amendement Thieme (95)
amendement Thieme (96)
amendement Thieme (98)
artikel 21
artikel 22
amendement Snijder-Hazelhoff (24)
amendement Van der Ham (26)
amendement Jacobi/Jager (29,I)
amendement Snijder-Hazelhoff (101,I)
gewijzigd amendement Jacobi/Atsma (135,I)
amendement De Krom (153)
artikel 23
amendement Van der Ham (25)
amendement Van der Ham (27)
artikel 24
amendement Thieme (94)
amendement Thieme (97,I)
amendement Thieme (97,II)
artikel 25
amendement Cramer (30)
amendement Van der Ham (83)
amendement Van Velzen (91)
amendement Atsma (92,I)
amendement Jacobi/Jager (29,II)
amendement Van Gent (88,II)
gewijzigd amendement Jacobi/Atsma (135,II)
artikel 26
amendement Atsma (92,II)
amendement Snijder-Hazelhoff (101,II)
artikel 27
amendement Thieme (93,II) (invoegen nieuw artikel)
artikel 28
artikel 29
departementale begrotingsstaat
gewijzigd amendement Jacobi (14,III)
amendement Thieme (97,III)
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

31. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008
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31 200 XV (bijgewerkt t/m nr. 24)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 200-XVI

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat, artikel 41
amendement Ulenbelt (11,I)
artikel 42
artikelen 43 t/m 45
amendement Van Gent (10)
amendement Karabulut/Van Gent (14,I)
artikel 46
amendement Pechtold (4)
amendement Ulenbelt (13,I)
amendement Karabulut/Van Gent (15,I)
amendement Ortega-Martijn (19)
amendement Van Hijum c.s. (20)
amendement Van Hijum c.s. (22)
amendement Ortega-Martijn (24)
amendement Ulenbelt (11,II)
amendement Karabulut/Van Gent (14,II)
artikel 47
amendement Ulenbelt (13,II)
artikel 48
amendement Spekman c.s. (21,I)
amendement Karabulut/Van Gent (14,III)
amendement Karabulut/Van Gent (15,II)
artikel 49
artikel 50
artikel 51
artikel 97
amendement Spekman c.s. (23,I)
amendement Spekman c.s. (21,II)
artikel 98
amendement Spekman c.s. (23,II)
artikel 99
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

32. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008
31 200 XVI (bijgewerkt t/m nr. 87)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
amendement Kant/Schippers (18,I)
amendement Van der Vlies (28,I)
amendement Van Miltenburg/ Koşer Kaya (29,I)
amendement Ouwehand (30,I)
amendement Ouwehand (3I,I)
amendement Agema (33,I)
amendement Schippers (35)
artikel 41
amendement Arib (12,I)
amendement Kant (23)
amendement Schermers/Van der Veen (25)
gewijzigd amendement Schippers c.s. (27,I)
amendement Agema (32,I)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 200-XVII

amendement Koşer Kaya c.s. (36)
amendement Schermers c.s. (37)
gewijzigd amendement Arib (87)
amendement Van der Vlies (28,II)
artikel 42
amendement Agema (32,II)
artikel 43
amendement Agema (33,II)
artikel 44
artikel 46
artikel 47
amendement Kant/Schippers (18,II)
artikel 98
amendement Arib (12,II)
gewijzigd amendement Schippers c.s. (27,II)
amendement Van Miltenburg/Koşer Kaya (29,II)
amendement Ouwehand (30,II)
amendement Ouwehand (31,II)
artikel 99
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

33. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2008
31 200 XVII (bijgewerkt t/m nr. 6)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-XVIII

artikelen 1 t/m 3
departementale begrotingsstaat
amendement Pechtold (3)
artikel 1
amendement Langkamp (4,I)
amendement Van der Vlies (6)
artikel 2
amendement Langkamp (4,II)
artikel 3
artikel 99
departementale begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

34. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2008
31 200 XVIII (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
amendement Van Heugten c.s. (12)
artikel 01
amendement Van der Burg (13,I)
artikel 02
artikel 03
amendement Van der Ham (5)
amendement Jansen (9,I)
artikel 04
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 200-A

amendement Van der Burg (13,II)
artikel 05
amendement Jansen (9,II)
artikel 06
artikelen 95 en 96
departementale begrotingsstaat
begroting inzake baten-lastendienst
beweegreden
wetsvoorstel

35. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2008
31 200 A (bijgewerkt t/m nr. 39)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat, artikel 11
amendement Roemer (11,I)
amendement De Krom (16,I)
amendement De Krom (21,I)
amendement De Krom (23,I)
amendement Duyvendak (27,I)
amendement Duyvendak (29)
gewijzigd amendement De Krom (39,I)
artikel 12
amendement Duyvendak (7,I)
amendement De Krom (24,I)
amendement Duyvendak (30)
amendement Samsom (38)
artikel 13
amendement Duyvendak (28,I)
artikel 14
gewijzigd amendement Van der Staaij (20)
amendement Anker c.s. (25)
artikel 15
artikel 16
amendement Duyvendak (7,II)
artikel 17
artikel 18
amendement Roemer (11,II)
amendement De Krom (16,II)
amendement De Krom (21,II)
amendement De Krom (23,II)
amendement De Krom (24,II)
amendement Duyvendak (27,II)
amendement Duyvendak (28,II)
gewijzigd amendement De Krom (39,II)
artikel 19
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 200-B

36. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2008
31 200 B
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-C

artikelen 1 t/m 4
amendement Van Gent (11)
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

37. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2008
31 200 C
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-D

artikelen 1 en 2
amendement Remkes (7,I)
artikel 3
artikel 4
amendement Remkes (7,II)
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

38. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2008
31 200 D
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-E

artikelen 1 t/m 4
amendement De Krom (4,I)
amendement De Krom (4,II)
gewijzigd amendement De Krom (6,I)
gewijzigd amendement De Krom (6,II)
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

39. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2008
31 200 E
–
–
–
–

Stemmingen
31 200-F

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

40. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het
jaar 2008
31 200 F
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 200-G

41. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2008
31 200 G
–
–
–
–

Stemming
21 501-20, nr. 364
Stemmingen
21 501-32, nr. 249

21 501-32, nr. 251
21 501-32, nr. 252
21 501-32, nr. 253
21 501-32, nr. 254

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

42. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Debat over het
verslag van de Europese Top
– de motie-Pechtold over het ontwerpen van een vlaginstructie
43. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en
Visserijraad
– de motie-Ouwehand c.s. over het voorleggen van de Nederlandse
implementatie van de Europese transportverordening aan de Europese
Commissie
– de motie-Ouwehand/Polderman over het door lidstaten zelf beslissen over
toelating van gengewassen
– de motie-Ouwehand/Polderman over het niet langer pleiten voor versnelling
van de toelatingsprocedure voor ggo-gewassen
– de motie-Polderman c.s. over een evaluatie van de totstandkoming van
ESFA-adviezen
– de motie-Waalkens c.s. over verlenging van de overgangstermijn voor
koudmerken

Stemming
28 625, nr. 53

44. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Uitbetaling bedrijfstoeslag
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Jacobi over het uitbetalen van voorschotten op
bedrijfstoeslagen

Stemmingen
31 226

45. Stemmingen in verband met:
Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte
beroepspensioenregeling en enige andere wetten
31 226 (bijgewerkt t/m nr. 33)
– amendement Blok (12,I)
Indien 12,I verworpen:
– nader gewijzigd amendement Hamer/Omtzigt (33,I)
– amendement Luijben (20)
Indien 20 verworpen:
– amendement Blok (5)
– amendement Luijben (16,I)
Indien 16,I verworpen:
– gewijzigd amendement Blok (31, I)
– gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (32,I)
– gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (24,I)
– gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (24,II)
– gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (24,III)
– gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (24,IV)
– amendement Omtzigt/Hamer (17,I)
– amendement Luijben (16,II)
– amendement Luijben (16,III)
– gewijzigd amendement Blok (31,II)
– amendement Luijben (16,IV)
– amendement Luijben (16,V)
– gewijzigd amendement Blok (31,III)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

31 226, nr. 27
31 226, nr. 28
31 226, nr. 29
31 226, nr. 30

Stemmingen
28 439, nr. 20
28 439, nr. 21

Stemmingen
29 835, nr. 44
29 835, nr. 45
29 835, nr. 46
29 835, nr. 47
29 835, nr. 48

Stemmingen
27 658, nr. 37
27 658, nr. 38
27 658, nr. 39
27 658, nr. 40
27 658, nr. 41

amendement Luijben (16,VI)
gewijzigd amendement Blok (31,IV)
artikel I
amendement Blok (12,II)
nader gewijzigd amendement Hamer/Omtzigt (33,II)
gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (32,II)
gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (24,V)
gewijzigd amendement Omtzigt/Hamer (24,VI)
amendement Omtzigt/Hamer (17,II)
artikel II
artikelen III t/m X
beweegreden
wetsvoorstel

46. Stemmingen over: moties ingediend bij Enige wijzigingen in de
Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere
wetten
– de motie-Luijben over voorstellen om dreigende armoede na het afschaffen
van de partnertoeslag te voorkomen
– de motie-Luijben over het instellen van een nationaal pensioenfonds
– de motie-Omtzigt/Hamer over het juridische eigendom van
pensioenvermogens bij pensioenfondsen en verzekeraars
– de motie-Omtzigt over oplossing van de problematiek van
waardeoverdracht van pensioenrechten
47. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteitszorg cure en
care
– de motie-Van Gerven over medicatiefouten met NSAID’s
– de motie-Schippers over omschakeling van productgerichte naar
functiegerichte omschrijving
48. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ambulancezorg
– de motie-Schippers over een noodplan waarmee de overheidsnormen zo
spoedig mogelijk worden gehaald
– de motie-Schippers over het volgens de regio Rotterdam-Rijnmond
inleveren van twee ambulances te veel
– de motie-Agema over verbetering van de veiligheid van
ambulancepersoneel
– de motie-Agema over verloskundigen die bevallende vrouwen naar het
ziekenhuis rijden
– de motie-Schermers c.s. over het nemen van maatregelen als er een acuut
knelpunt is in de aanrijtijden
49. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zuiderzeelijn
– de motie-Roemer over alsnog besluiten tot de aanleg van de Zuiderzeelijn
– de motie-Roemer over onderzoek naar een spoorverbinding tussen de
Flevolijn en de spoorlijn Amsterdam–Utrecht
– de motie-Van Gent/De Krom over alsnog besluiten tot investering in een
snelle spoorverbinding tussen de Randstad en het Noorden
– de motie-Cramer/Roefs over het bij de regio neerleggen van de
zeggenschap over het Regiospecifiek Pakket
– de motie-Koopmans c.s. over reservering van 160 mln. voor de
spoordriehoek in Noord-Nederland
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Stemmingen
31 060, nr. 1 bijlage

50. Stemmingen in verband met:
Burgerinitiatief «Stop fout vlees»
De Voorzitter: in stemming komen de voorstellen zoals neergelegd in de
bijlage bij kamerstuk 31 060, nr. 1.

Stemmingen
31 060, nr. 9
31 060, nr. 10
31 060, nr. 11
31 060, nr. 12
31 060, nr. 13
31 060, nr. 14
31 060, nr. 15
31 060, nr. 16
31 060, nr. 17
31 060, nr. 18
31 060, nr. 19
31 060, nr. 20
31 060, nr. 21
31 060, nr. 22

Stemmingen
31 134

51. Stemmingen over: moties ingediend bij het Burgerinitiatief «Stop fout
vlees»
– de motie-Van Velzen over veehouderij zonder dierenleed, milieuschade en
massale import van veevoersoja
– de motie-Van Velzen over een beloning voor maatregelen die verder gaan
dan de wettelijke minimumeisen
– de motie-Van Velzen over terugdringing van de maatschappelijke effecten
van de veehouderij
– de motie-Van Velzen over de klimaateffecten van de Nederlandse
intensieve veehouderij
– de motie-Van Velzen over het stimuleren van regionale grondgebonden
veehouderij
– de motie-Van Gent c.s. over normen en maatstaven voor alle gehouden
dieren
– de motie-Van Gent c.s. over het aandeel biologisch in de voedselproductie
in Nederland
– de motie-Thieme c.s. over de verdere ontwikkeling van een duurzame en
diervriendelijke rundveehouderij
– de motie-Thieme/Van Gent over verrekening van de maatschappelijke
kosten in de prijs van dierlijke producten
– de motie-Thieme/Van Gent over krimp van de veestapel met 70%
– de motie-Thieme/Van Gent over voorstellen gericht op vermindering van de
vleesconsumptie
– de motie-Koşer Kaya c.s. over de instrumenten die maatschappelijke
kosten van vleesproductie doen reflecteren
– de motie-Koşer Kaya c.s. over bestrijding van handel in soja uit net
ontboste gebieden
– de motie-Waalkens c.s. over een duurzaamheidstoets bij
beleidsveranderingen voor de veehouderijsector
52. Stemmingen in verband met:
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
31 134 (bijgewerkt t/m nr. 18)
– artikel I, onderdelen A t/m G
– gewijzigd amendement Gesthuizen (15)
Indien amendement nr. 15 verworpen:
– gewijzigd amendement Gesthuizen (16)
Indien amendementen nr. 15 en 16 verworpen:
– gewijzigd amendement Gesthuizen (17)
Indien amendementen nr. 15,16, en 17 verworpen:
– gewijzigd amendement Gesthuizen (18)
– onderdeel H
– onderdelen I en J
– artikel I
– artikelen II t/m XI
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
28 385, nr. 96
28 385, nr. 97
28 385, nr. 98
28 385, nr. 99
28 385, nr. 100

53. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie meststoffenwet
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over het niet aanscherpen van de
stikstofgebruiksnormen op kleigronden
– de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet aanscherpen van de
stikstofgebruiksnormen op zand- en lössgronden
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Koopmans over een uitzonderingspositie voor
kalkrestproducten van de suikerindustrie
– de motie-Van der Vlies c.s. over pilots met mineralenconcentraat uit
(on)vergiste mest
– de motie-Polderman over experimenten met gesloten kringloopsystemen
54. VAO Voorzieningen 0-4 jaar (AO d.d. 5 november 2007)
55. VAO Trendnota arbeidszaken overheid (AO d.d. 12 december 2007)

27 925, nr. 279

56. Debat over de Nederlandse bijdrage aan ISAF na 1 augustus 2008 met
maximum spreektijden van 10 minuten per fractie

31 202

57. Debat over de Staat van de Europese Unie met maximum spreektijden
van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, ChristenUnie en GroenLinks
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten
Lid Verdonk
2 minuten
Europarlementariers
5 minuten
58. Debat over het verslag van de Europese Top met maximum spreektijden
van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, ChristenUnie en GroenLinks
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten
Lid Verdonk
2 minuten

31 290

59. Debat over de Najaarsnota 2007 met maximum spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, ChristenUnie en GroenLinks
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten
Lid Verdonk
2 minuten

31 130

60. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon
pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945 in
verband met de toekenning van een toeslag ter compensatie van de
inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 en de bijdrage, bedoeld
in artikel 69, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet

30 980

61. Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over
samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb)

31 120

62. Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere
wetten tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging
van wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van
diverse wetten die uitgewerkt zijn
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Dinsdag 15 januari

14.00 uur

Woensdag 16 januari

10.15 uur

Donderdag 17 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Sojateelt (AO d.d. 21 november 2007) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
5. VAO Postbesluit (AO’s d.d. 6 december 2007 en 12 december 2007) met
maximum spreektijden van 4 minuten per fractie
6. Debat Drugsbeleid
7. Debat inzake kabinetsreactie op WRR-rapport «Europa in Nederland»

29 353

8. 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

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

30 856

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

31 079

11. 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)

Dinsdag 22 januari

14.00 uur

Woensdag 23 januari

10.15 uur

Donderdag 24 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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31 048

4. 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)

Dinsdag 29 januari

14.00 uur

Woensdag 30 januari

10.15 uur

Donderdag 31 januari

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

Wetgevings-, notaoverleggen

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 – 22.00 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 2008/2009: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari
2009
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