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Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 april

14.00 uur

Woensdag 2 april

10.15 uur

Donderdag 3 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 624, nr. 5
29 624, nr. 6
29 624, nr. 7

Stemmingen
31 114

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Herziening Huisvestingswet
– de motie-Van der Burg over handhaving van het landelijk vaststellen van de
grenzen van huur- en koopwoningen
– de motie-Madlener/Fritsma over voorrang van ex-asielzoekers bij het
verkrijgen van een goedkope huurwoning
– de motie-Madlener/Fritsma over niet domineren van straten en wijken door
een meerderheid van allochtonen
4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (vervallen van de
bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden)
31 114 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
31 247

5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische
wijzigingen)
31 247 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–
–

Stemming
29 323, nr. 38 (gewijzigd, was nr. 36)

Stemmingen

28 286, nr. 203
28 286, nr. 204
28 286, nr. 205
28 286, nr. 206 (aangehouden)

Stemmingen
28 642, nr. 28
28 642, nr. 29
28 642, nr. 30 (ingetrokken)
28 642, nr. 31
Stemmingen
29 984, nr. 125
29 984, nr. 126
29 984, nr. 127
29 984, nr. 128

Stemmingen
31 232

amendement Van Gent (9, I)
amendement Van Gent (9, II)
artikel I
artikelen II t/m III
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemming over: aangehouden motie bij het Spoeddebat babysterfte en
verloskundige zorg in achterstandswijken
– de motie-Schippers/Agema over betere waarborging van de veiligheid van
zorgverleners
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Regeling agressieve
dieren
De Voorzitter: dhr. Ormel verzoekt zijn motie op stuk nr. 206 aan te
houden.
– de motie-Graus over diervriendelijke omstandigheden voor in beslag
genomen dieren
– de motie Graus/Thieme over het niet op basis van uiterlijke kenmerken
euthanaseren van in beslag genomen dieren
– de motie-Thieme over het staken van inbeslagnames van honden in het
kader van de Regeling Agressieve Dieren
– de motie-Ormel over het niet doden van in beslag genomen dieren
vooruitlopend op een rechterlijke uitspraak
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sociale veiligheid ov
– de motie-Roemer over een centraal klachtenloket
– de motie-Roemer over de ontheffing voor de geweldsbevoegdheid voor
hoofdconducteurs
– de motie-Mastwijk over het betrekken van de spoorwegpolitie bij het
verbeteren van de sociale veiligheid
– de motie-Madlener over de geweldsbevoegdheden van de conducteurs
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO LMCA spoor en regionaal
ov
– de motie-Cramer over door de regio’s, ProRail en vervoerders gewenste
nieuwe stations
– de motie-Cramer over criteria voor nieuwe stations
– de motie-Roemer over het verbeteren van het spoorvervoer op andere
corridors dan die in de Randstad
– de motie-Roemer over het verbeteren van het openbaar vervoer tussen
Almere en Amsterdam
10. Stemmingen in verband met:
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)
31 232 (bijgewerkt t/m nr. 12)
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–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
29 976

artikelen I
gewijzigd amendement Haverkamp (12)
artikel II
amendement Haverkamp (7) (invoegen artikel IIA)
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen in verband met:
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
De fracties van de ChristenUnie, het CDA en de PvdA verzoeken om
uitstel van de stemmingen bij punt 11 en 12 naar volgende week.

Stemming

29 976 (R 1780), nr. 16

Stemmingen
31 396, nr. 1
31 396, nr. 2

Stemmingen

29 282, nr. 50
29 282, nr. 51 (gewijzigd)
29 282, nr. 52
29 282, nr. 53
29 282, nr. 54

Stemmingen
26 283, nr. 32
26 283, nr. 33
26 283, nr. 34
26 283, nr. 35
26 283, nr. 36
26 283, nr. 37
26 283, nr. 38

12. Stemming over: motie ingediend bij 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
– de motie-Voordewind over het beperken van schietoefeningen met scherp
door «aspirant-militairen»
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat banenverlies
Schiphol
– de motie-Madlener over het schrappen van de vliegticketbelasting
– de motie-Nicolaï over heroverweging van de vliegticketbelasting en
aansluiting bij het Europees Emissiehandelsysteem
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid in de
zorg
De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 51 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Schippers c.s. over het bundelen van de beleidsvoornemens
– de gewijzigde motie-Leijten/Van Gerven over het ontmoedigen van het
actief werven van zorgpersoneel in Oostbloklanden
– de motie-Leijten/Van Gerven over kwijtschelding van het college- of lesgeld
voor verplegenden en verzorgenden
– de motie-Leijten/Van Gerven over adequate loon- en arbeidsvoorwaarden in
de sector zorg en welzijn
– de motie-Jan de Vries/Timmer over het streven naar overcapaciteit voor alle
medische specialismen
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanpak AntilliaansNederlandse risicogroepen
– de motie-Kamp over een proef met het toewijzen van een begeleider aan
probleemgezinnen
– de motie-Kamp/Dibi over het handhaven van de sollicitatieplicht voor
alleenstaande ouders
– de motie-Kamp over een goed inzicht in de aard en omvang van de
integratieproblematiek
– de motie-Fritsma over het terugsturen van Antillianen en Arubanen na een
veroordeling
– de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over Antilliaanse en Arubaanse
jongeren die nog leerplichtig zijn
– de motie-Ortega-Martijn over de doelstellingen van de bestuurlijke
arrangementen
– de motie-Dijsselbloem/Van Toorenburg over de uitvoering van de
voogdijregeling voor minderjarige Antillianen en Arubanen
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Stemming
30 545, nr. 48

Stemmingen
31 305, nr. 15
31 305, nr. 16
31 305, nr. 17

16. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat handhaven sollicitatieplicht bijstandmoeders
– de motie-Van Gent/Nicolaï over de vrijheid van gemeenten om de
sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders af te schaffen
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de mislukte
ondertekening milieuplan vervoerssector
– de motie-De Krom over volledige afschaffing van de bpm bij invoering van
de kilometerheffing
– de motie-De Krom c.s. over het niet afsluiten van een convenant met de
vervoerssector totdat de «meibrief» is besproken
– de motie-Roemer/Duyvendak over het in stand houden van een
substantieel gedeelte van de bpm
18. VAO Tegengaan segregatie in het basisonderwijs (AO d.d. 18 maart
2008)
19. VAO Schiphol (AO 18 maart 2008)
20. VAO Kernenergie (AO d.d. 19 maart 2008)
21. VAO Minimumloon (AO d.d. 19 maart 2008)
22. VAO NAVO-top (AO 26 maart 2008)
23. VAO Prestaties woningcorporaties en huurharmonisatie (AO d.d. 26 maart
2008)
24. VAO Voedsel-en Warenautoriteit (AO d.d. 26 maart 2008)
25. VAO Handhaving (AO d.d. 23 januari 2008)
26. VAO «Betalingen aan Nederlanders in VN dienst» (AO d.d. 27 maart
2008)
27. VAO Duurzaam inkopen (AO d.d. 27 maart 2008)
28. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 12 maart 2008)
29. VAO Medische technologie (AO d.d. 26 maart 2008)
30. Spoeddebat cijfers ACTAL over administratieve lasten met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie

31 137

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

31 220

32. Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot
wijziging van richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze
vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal

31 270

33. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde
jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG
van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad
(PbEU L 157)
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30 853

34. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)

31 249

35. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van
bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het
verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op
verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen

30 819

36. Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet
inkomensvoorziening oudere werklozen)

31 145

37. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische
delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de
bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van
openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn
2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

31 065

38. Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk
Wetboek)

30 939

39. Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging in verband met de
invoering van single information en single audit voor specifieke uitkeringen)

Dinsdag 8 april

14.00 uur

Woensdag 9 april

10.15 uur

Donderdag 10 april

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

Stemmingen
30 599

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake colleges van bestuur en raden van toezicht
– de motie-De Rooij over het betrekken van de vakorganisaties en de JOB bij
de vaststelling van de governance code bve
– de motie-De Rooij over begrenzing van de bezoldiging van bestuurders van
mbo-instellingen

30 599, nr. 15
30 599, nr. 16

5. VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19 maart 2008)
6. VAO Voortijdig schoolverlaten (AO 25 maart 2008)
7. VAO Afbreking zwangerschap (AO d.d. 19 maart 2008)
30 902

8. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie
van de dualisering van het gemeenteen provinciebestuur
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31 009

9. 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)

28 867

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

31 116

11. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de
regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige
in strafzaken)

Dinsdag 15 april

14.00 uur

Woensdag 16 april

10.15 uur

Donderdag 17 april

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

31 038

4. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de
regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 21 april 2008 van 10.30 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid
Maandag 23 juni 2008 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Raming van de Kamer voor 2009

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
Krokusreces 2009: vrijdag 20 februari 2009 t/m maandag 2 maart 2009
Meireces 2009: vrijdag 24 april 2009 t/m maandag 11 mei 2009
Zomerreces 2009: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2009
Herfstreces 2009: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2009
Kerstreces 2009: vrijdag 18 december 2009 t/m maandag 11 januari 2010
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