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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 18 maart

14.00 uur

Woensdag 19 maart

10.15 uur

Donderdag 20 maart

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 833

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake
een nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)
29 833 (bijgewerkt t/m nr. 14)
–
–
–
–
–

Stemming

29 383, nr. 91 (gewijzigd)

OVG1463
0708tkage140308
ISSN 0921 - 7371

nader gewijzigd amendement Mastwijk (14)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Herijking
VROM-regelgeving
De Voorzitter: mw. Vietsch wenst haar motie op stuk nr. 91 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Vietsch/Neppérus over het opheffen van het Besluit
financiële zekerheid milieubeheer
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31 325, nr. 13
31 325, nr. 16

Stemmingen
31 325

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van diverse
onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking
stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs
De Voorzitter: er zal eerst worden gestemd over de moties op stuk nrs.
13 en 16 alvorens te stemmen over het wetsvoorstel. (motie nr. 13 vraagt
om intrekking van het wetsvoorstel en motie nr. 16 om uitstel van de
stemmingen)
– de motie-Dezentjé Hamming over het intrekken van het wetsvoorstel
– de motie-Dibi c.s. over een uitvoeringstoets over het wetsvoorstel «gratis
schoolboeken»
6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om
niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het
voortgezet onderwijs
31 325 (bijgewerkt t/m nr. 12)
De Voorzitter: Ik deel mee dat de regering het amendement
Kraneveldt-Van der Veen c.s. (7) in de vergadering van 5 maart 2008
heeft overgenomen.
– artikelen I t/m VII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

31 325, nr. 14
31 325, nr. 15
31 325, nr. 17
31 325, nr. 18
31 325, nr. 19
31 325, nr. 20

Stemming
31 202, nr. 23

Stemmingen
27 017, nr. 35
27 017, nr. 36
27 017, nr. 37
27 017, nr. 38

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van
lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over een onderzoek naar een uitvoerbaar en
betaalbaar plan voor gratis schoolboeken
– de motie-Jasper van Dijk c.s. over het stimuleren van kleinschaliger
initiatieven om zelfontwikkeld lesmateriaal digitaal uit te wisselen
– de motie-Dibi over een commissie die schoolboeken beoordeelt op
didactiek, duurzaamheid en prijs
– de motie-Dibi c.s. over de kosten van schoolboeken
– de motie-Pechtold over het gevolg van de nieuwe wijze van financiering
voor de lagere inkomensgroepen
– de motie-Pechtold c.s. over het dit jaar afzien van de invoering van gratis
schoolboeken
8. Stemming over: motie ingediend bij het Debat inzake het WRR-rapport
«Europa in Nederland»
– de motie-Pechtold over een visie van de regering over hoe de Europese
Unie er in 2030 uit zou moeten zien
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Lesbisch- en homoemancipatiebeleid
– de motie-Van der Ham/Jonker over de Yogyakarta Beginselen
– de motie-Bosma over de nota «Gewoon homo zijn»
– de motie-Bosma over het onmiddellijk uitzetten van allochtone daders van
homogeweld
– de motie-Van Miltenburg over de effectiviteit van subsidies ter vergroting
van de sociale acceptatie van homoseksualiteit
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Stemmingen
28 973, nr. 21
28 973, nr. 22
28 973, nr. 23
28 973, nr. 24
28 973, nr. 25

Stemmingen

31 200-XIV, nr. 200
31 200-XIV, nr. 201 (aangehouden)
31 200-XIV, nr. 202 (gewijzigd)
31 200-XIV, nr. 203
31 200-XIV, nr. 204
31 200-XIV, nr. 205

Stemmingen
30 184, nr. 15
30 184, nr. 16
30 184, nr. 17
Stemmingen
26 631, nr. 243 (ingetrokken)
26 631, nr. 244
26 631, nr. 245
26 631, nr. 246
26 631, nr. 247
Stemmingen
29 515, nr. 228
29 515, nr. 229
29 515, nr. 230
29 515, nr. 231
29 515, nr. 232

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomst veehouderij
– de motie-Polderman over het voorkomen van vestiging van megabedrijven
in landbouwontwikkelingsgebieden
– de motie-Polderman over nadere eisen ten aanzien van megabedrijven
– de motie-Jacobi/Koopmans over maatregelen om de infectiedruk laag te
houden
– de motie-Ouwehand/Van Gent over inspraak van burgers in het
besluitvormingsproces over de vestiging van megastallen
– de motie-Ouwehand/Van Gent over het ontmoedigen van de vestiging van
megastallen
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de
Walvissenjacht
De Voorzitter: mw. Van Velzen verzoekt haar motie op stuk nr. 201 aan te
houden en wenst haar motie op stuk nr. 202 te wijzigen. De gewijzigde
motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen
stemmen.
– de motie-Graus over het aan Japan kenbaar maken dat malafide praktijken
niet worden getolereerd
– de motie-Van Velzen c.s. over aansluiting bij de gezamenlijke strategie van
de EU-lidstaten
– de gewijzigde motie-Van Velzen c.s. over aanvullende maatregelen op het
moratorium op de walvisjacht
– de motie-Ouwehand/Van Gent over afwijzing van hervatting van de
commerciële walvisjacht
– de motie-Ouwehand over economische sancties tegen Japan
– de motie-Ouwehand over een onderzoek naar het schietincident op de
Steve Irwin
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationale Conventie
– de motie-Duyvendak c.s. over aanpassing van de Leidraad aanwijzing
inzake externe contacten rijksambtenaren
– de motie-Van der Ham c.s. over een grotere rol voor uitvoerders in de
samenstelling van adviesorganen encommissies
– de motie-Brinkman over afschaffing van de Eerste Kamer
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de groei van
het gebruik van het persoonsgebonden budget
– de motie-Van Miltenburg over het ten laste brengen van de pgb’s van het
budget van de betreffende AWBZ-sector
– de motie-Van Miltenburg over handhaving van de toegang tot de AWBZ
voor jeugdigen met psychiatrische problemen
– de motie-Van Miltenburg over het vastleggen in een indicatiedocument wat
onder «gebruikelijke zorg» moet worden verstaan
– de motie-Agema over het nooit meer toekennen van een persoonsgebonden budget bij misbruik, fraude en/of chantage
– de motie-Leijten over bemiddelingsorganisaties en zorgmakelaars
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat Toename
administratieve lasten- en regeldruk
– de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets over het op administratieve
lasten toetsen van een amendement
– de motie-Blanksma-van den Heuvel over kwartaalrapportages over de
gerealiseerde vermindering van de administratieve lasten
– de motie-Van der Burg over de benoeming van de minister-president tot
coördinerend minister
– de motie-Van Dijck over een geïntegreerd toezicht met maximaal één
controle per jaar
– de motie-Van Dijck over compensatie van de stijging van lastendruk door
afschaffing van andere wetten of regels
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Stemming
31 200-XIV, nr. 194

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Natura 2000
– de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet opnemen van maatregelen die
extra beperkingen opleveren in beheerplannen

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet Werk en Bijstand
onderwerpen
– de motie-Karabulut over verruiming van de ex-post vangnetregeling
– de motie-Karabulut over een meer kostengeoriënteerde financiering

30 545, nr. 45
30 545, nr. 46
Stemmingen
31 015/31 001, nr. 27
31 015/31 001, nr. 28
31 015/31 001, nr. 29
31 015/31 001, nr. 30
31 015/31 001, nr. 31
31 015/31 001, nr. 32
Stemmingen
25 847, nr. 55
25 847, nr. 56
25 847, nr. 57
25 847, nr. 58
25 847, nr. 59
Stemmingen
31 200-VI, nr. 116
31 200-VI, nr. 117
31 200-VI, nr. 118
31 200-VI, nr. 119
31 200-VI, nr. 120

Stemmingen
29 502, nr. 14
29 502, nr. 15
29 502, nr. 16
29 502, nr. 17

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jeugdbescherming
– de motie-C
q örüz c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van
onaangekondigd huisbezoek
– de motie-C
q örüz over maatwerk bij kinderbeschermingsmaatregelen
– de motie-Dezentjé Hamming over het tweemaal onaangekondigd bezoeken
van gezinnen
– de motie-Langkamp over het door de kinderechter beslissen over
verlenging van een ots of uithuisplaatsing
– de motie-Voordewind c.s. over de rol van gezinsvoogden bij de omzetting
van een ots in een uithuisplaatsing
– de motie-Agema over bekorting van de maximale doorlooptijd bij AMK’s
18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Valys
– de motie-Leijten over een gratis telefoonnummer voor Valys
– de motie-Leijten over het onmogelijk maken van onderaanbestedingen
– de motie-Van Dijken/Willemse-van der Ploeg over betrouwbare en
klantvriendelijke dienstverlening door Valys
– de motie-Agema over het schrappen van het maximum van 750 kilometer
per jaar
– de motie-Agema over wijziging van het criterium voor combinatieritten
19. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat Project probleemjongeren
– de motie-Agema c.s. over het evalueren van projecten voor
probleemjongeren
– de motie-Agema c.s. over het stopzetten van projecten met een
slagingskans van minder dan 80%
– de motie-Agema over het terugvorderen van subsidie als de gestelde
doelen niet zijn bereikt
– de motie-Leijten c.s. over het verzoek aan de algemene commissie voor
Jeugd en Gezin om met nadere voorstellen te komen
– de motie-Dezentjé Hamming/Agema over een eenjarig experiment met
doorzettingsmacht
20. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat Sluiting postkantoren
– de motie-Gerkens over overleg met TNT over het behoud van postkantoren
– de motie-Gerkens over een onderzoek naar de kwaliteit van de
dienstverlening van TNT Post BV
– de motie-Gerkens over het vastleggen van de kwaliteit van diensten in het
Barp
– de motie-Aptroot/Van Vroonhoven-Kok over uitbreiding van het aantal
postverkooppunten in kleine kernen
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Stemmingen
31 310

21. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter
modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de
voorzieningenplanning bij scholen
31 310 (bijgewerkt t/m nr. 14)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

31 260, nrs. 29 t/m 38

artikel I, onderdeel A en B
amendement Dezentjé Hamming (14, I)
onderdeel C
onderdelen D t/m K
amendement Heijnen (8)
onderdeel L
onderdelen M t/m O
amendement Dezentjé Hamming (14, II)
amendement Jan Jacob van Dijk/Vietsch (10)
gewijzigd amendement Jan Jacob van Dijk/Vietsch (12)
amendement Heijnen (9, I)
amendement Heijnen (9, II)
onderdeel P
onderdelen Q t/m X
artikel I
artikel II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

22. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven
23. VAO Handhaving (AO d.d. 5 maart 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
24. VAO Armoedemonitor (AO d.d. 6 maart 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
25. VAO Capaciteitsanalyse wegen (LMCA) (AO d.d. 6 maart 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
26. VAO WMO (AO d.d. 6 maart 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
27. VAO ingebrekestelling door de Europese Commissie inzake gelijke
behandeling (AO d.d. 11 maart 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
28. VAO Herziening Huisvestingswet (AO d.d. 12 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
29. VAO Segway (AO d.d. 13 maart 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
30. Spoeddebat Kosten kinderopvang met maximum spreektijden van
3 minuten per fractie
31. Verslag Europese Top
32. Aanbieding Jaarverslag Nationale Ombudsman

30 818

33. Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen
(Waterwet) (re- en dupliek)
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30 902

31 114
31 247

34. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie
van de dualisering van het gemeenteen provinciebestuur
35. Gezamenlijke behandeling van:
Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de
bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)
Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische
wijzigingen)

31 291

36. Bepalingen houdende regeling van de inwerkingtreding van de
Binnenvaartwet (Invoeringswet Binnenvaartwet)

29 976

37. Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York
totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van
het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten (reen dupliek)

Dinsdag 25 maart

14.00 uur

Woensdag 26 maart

10.15 uur

Donderdag 27 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Regeling agressieve dieren (RAD) (AO d.d. 12 maart 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 12 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 13 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

30 599

7. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht (re- en dupliek)

31 232

8. Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie van
verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een communautaire
lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod en informatie aan
luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij
(PbEU L 344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer
reizen (PbEU L 204)

31 137

9. Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen))

31 009

10. Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het
plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren
(verbod seks met dieren) (voortzetting)
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Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 21 april 2008 van 10.30 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.

Recesperiodes

–
–
–
–

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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