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Dinsdag 8 april

14.00 uur

Woensdag 9 april

10.15 uur

Donderdag 10 april

10.15 uur

A

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
30 599 (bijgewerkt t/m nr. 17)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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0708tkage040408
ISSN 0921 - 7371

Artikel I, aanhef
amendement Depla (13,IA en B)
amendement Biskop (17,I)
onderdeel A
amendement Biskop (17,II)
onderdeel B
amendement Biskop (17,III en IV)
onderdelen C t/m G
amendement Depla (13,II)
amendement De Rooij (8)
amendement Depla (12)
onderdeel H
amendement Depla (13,III)
onderdeel I
amendement Depla (13,IV)
onderdeel J
amendement Biskop (17,V) (toevoegen onderdeel K)
artikel I
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– artikelen II en III
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
30 599, nr. 15
30 599, nr. 16

Stemmingen
31 114

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
5. 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

Stemmingen
31 247

6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (uitvoeringstechnische
wijzigingen)
31 247 (bijgewerkt t/m nr. 10)
De Voorzitter: in de vergadering van 19 maart 2008 is amendement nr. 9
ingetrokken.
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 232

7. 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 L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006 inzake de rechten van
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die per luchtvervoer
reizen (PbEU L204)
31 232 (bijgewerkt t/m nr. 14)
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
wijzigingen aangegeven met *
* De Voorzitter: ik deel mee dat het lid Haverkamp zijn amendementen
op stuk nr. 12 en op stuk nr. 7 intrekt.
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
29 976 (R 1780)

8. 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
29 976 (R 1780) (bijgewerkt t/m nr. 14)
– artikel 1
– amendement Poppe (12)
Indien 12 wordt verworpen:
– amendement Poppe (13)
– amendement Eijsink (11)
– amendement Eijsink en Voordewind (14)
– artikel 2
– artikel 3
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

29 976 (R 1780), nr. 16

Stemmingen
31 293, nr. 6
31 293, nr. 7 (aangehouden)
31 293, nr. 8
31 293, nr. 9 (aangehouden)

Stemmingen
30 000, nr. 49
30 000, nr. 50
30 000, nr. 51
30 000, nr. 52
30 000, nr. 53
30 000, nr. 54

Stemmingen
31 200-XI, nr. 100
31 200-XI, nr. 101
31 200-XI, nr. 102
31 200-XI, nr. 103 (ingetrokken)
31 200-XI, nr. 104

9. 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»
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Tegengaan segregatie in
het basisonderwijs
– de motie-Bosma over het afzien van een vast aanmeldmoment
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over het ontwikkelen van een
digitale kieswijzer
– de motie-Jasper van Dijk over het aantal pilots voor gemengde scholen
– de motie-Jasper van Dijk over een plan van aanpak voor de bestrijding van
segregatie in het voortgezet onderwijs
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kernenergie
– de motie-Graus over de bouw van een kerncentrale van de derde generatie
– de motie-Duyvendak/Ouwehand over het formuleren van strikte
voorwaarden voor het bouwen van nieuwe kerncentrales
– de motie-Jansen over instemming van de Tweede Kamer met het afgeven
van een vergunning voor een nieuwe kerncentrale
– de motie-Zijlstra over het vaststellen van concrete randvoorwaarden voor
het exploiteren van een kerncentrale
– de motie-Zijlstra over de uitspraak van de minister van VROM over een
blokkade van kernenergie tot 2030
– de motie-Van der Ham over maatregelen om de ontwikkeling van
CO2-opslag te bespoedigen
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Handhaving
– de motie-Van Leeuwen over een gedoogbeschikking voor mensen die al
voor 31 oktober 2003 een recreatiewoning bewoonden
– de motie-Neppérus over beëindiging van handhaven met terugwerkende
kracht door gemeenten
– de motie-Madlener over het aansporen van gemeenten om alleen op te
treden bij overlast
– de motie-Vermeij/Neppérus over het op termijn opheffen van het
onderscheid tussen woningen en recreatiewoningen
– de motie-Vermeij over een actie om de provincie Gelderland ertoe te
bewegen, het beleid in overeenstemming te brengen met de intentie van het
kabinet
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Stemmingen

30 196, nr. 22
30 196, nr. 23 (ingetrokken)
30 196, nr. 24 (gewijzigd)
30 196, nr. 25
30 196, nr. 26 (ingetrokken)
30 196, nr. 27 (ingetrokken)

Stemmingen
29 665, nr. 87
29 665, nr. 88
29 665, nr. 89
29 665, nr. 90
29 665, nr. 91 (ingetrokken)
29 665, nr. 92
29 665, nr. 93
29 665, nr. 94 (ingetrokken)

Stemmingen
31 137

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Duurzaam inkopen
De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 24 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Duyvendak/Vermeij over de trein als vervoermiddel voor
dienstreizen tot 500 kilometer
– de motie-Poppe over het vervangen van plastics door nieuw ontwikkelde
natuurlijk afbreekbare grondstoffen
– de gewijzigde motie-Ouwehand over het integraal opnemen van
dierenwelzijn in de duurzaamheidscriteria
– de motie-Ouwehand over het als eis formuleren van het gebruik van
dierproefvrije schoonmaakmiddelen
– de motie-Vermeij/Duyvendak over vervanging van de huidige dienstauto’s
door dienstauto’s met een A- of B-label
– de motie-Spies c.s. over het op hoofdpunten formuleren van de criteria voor
duurzaam inkopen
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Schiphol
– de motie-Duyvendak/Roemer over hogere tarieven voor vliegbewegingen
tussen 06.00 en 07.00 uur
– de motie-Duyvendak/Roemer over het niet aanpassen van het
Luchthavenverkeerbesluit
– de motie-Duyvendak/Roemer over de interpretatie van de omzetting van de
gelijkwaardigheidscriteria
– de motie-Cramer/Tang over het ontwikkelen van varianten met significant
minder geluidsbelasting tussen 23.00 en 07.00 uur
– de motie-Cramer over toetsing van scenario’s voor de middellange termijn
aan de opties 1 en 3
– de motie-Cramer/Tang over een experiment met een ruimere bocht om
Badhoevedorp
– de motie-Tang/Cramer over het trekken van conclusies over de inzet van
tariefdifferentiatie door Schiphol
– de motie-Haverkamp over de beoordeling van de effecten van het pakket
hinderbeperkende maatregelen
15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen
(luchtkwaliteitseisen))
31 137
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 453, nr. 74
29 453, nr. 75
29 453, nr. 76

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Prestaties woningcorporaties en huurharmonisatie
– de motie-Depla c.s. over onderzoek naar de bewaking van de integriteit
binnen woningcorporaties
– de motie-Fritsma/Madlener over benoeming van raden van toezicht/bestuur
door de gemeenteraden
– de motie-Jansen over een doelstelling voor de minimale omvang van de
sociale woningvoorraad
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Stemmingen

26 991, nr. 178
26 991, nr. 179
26 991, nr. 180
26 991, nr. 181
26 991, nr. 182
26 991, nr. 183
26 991, nr. 184
26 991, nr. 185 (gewijzigd)
26 991, nr. 186 (aangehouden)
26 991, nr. 187
26 991, nr. 188 (gewijzigd)

26 991, nr. 189
26 991, nr. 190
26 991, nr. 191

Stemmingen
29 515, nr. 238
29 515, nr. 239
29 515, nr. 240

Stemmingen
19 637, nr. 1184
19 637, nr. 1185

Stemmingen
24 587, nr. 265

24 587, nr. 266
24 587, nr. 267
24 587, nr. 268
24 587, nr. 269

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedsel- en Warenautoriteit
De Voorzitter: mw. Thieme verzoekt haar motie op stuk nr. 186 aan te
houden en wenst haar moties op stuk nrs. 185 en 188 te wijzigen. De
gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Graus over het ter inzage leggen van dossiers bij de VWA
– de motie-Graus over herinvoering van postacademisch onderwijs voor
keuringsartsen van de VWA
– de motie-Graus over opbouw van het aantal controles en geïntensiveerde
opsporing en vervolging
– de motie-Graus over het stilleggen van de transportband bij een
dodingsbad onder de wettelijke norm
– de motie-Van Velzen over verder onderzoek naar modernisering van
activiteiten ten aanzien van levende dieren
– de motie-Van Velzen over een focus op verdere professionalisering in
handhaving
– de motie-Van Velzen/Thieme over afschaffing van de huidige werkwijze bij
controle in de vee- en vleessector
– de gewijzigde motie-Thieme over toetsing van het kwaliteitskeurmerk
Dierwaardig Vervoer aan de Europese verordening
– de motie-Thieme over het afdoende waarborgen van het welzijn en de
gezondheid van dieren tijdens transport
– de motie-Thieme over het onder het ministerie van VWS laten ressorteren
van de VWA
– de gewijzigde motie-Thieme over het voorleggen aan de Food and
Veterinary Office en/of de Europese Commissie van de uitbesteding van de
wettelijke controles
– de motie-Thieme over het veilig kunnen melden van dierenmishandeling en
illegale praktijken
– de motie-Thieme over het verbieden van veewagens voorzien van een lier
– de motie-Waalkens/Ormel over een inventarisatie van verbeterpunten bij de
VWA, voor en tijdens de fusie
18. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat cijfers ACTAL
over administratieve lasten
– de motie-Van der Burg over het terugdraaien van de verpakkingenbelasting
– de motie-Pechtold/Van der Burg over het betrekken van de gevolgen voor
de administratieve lasten bij de advisering over moties
– de motie-Tony van Dijck over een kritische analyse van de
verpakkingenbelasting
19. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over uitzetting
van homoseksuele Iraanse asielzoekers
– de motie-Van der Ham c.s. over het informeren van de Kamer over de
asielprocedure in het Verenigd Koninkrijk
– de motie-Azough c.s. over een pleidooi voor het bieden van adequate
bescherming aan homoseksuele Iraanse asielzoekers
20. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat celcapaciteit
– de motie-Teeven/Van Velzen over de juridische mogelijkheden om
Nederlandse celcapaciteit aan de Belgische autoriteiten ter beschikking te
stellen
– de motie-Van Velzen c.s. over de mogelijkheid om gedetineerden een eigen
cel te bieden
– de motie-De Roon over het verhogen van de pakkans van daders van
ernstige misdrijven met 100%
– de motie-De Roon over wederzijdse bijstand in Beneluxverband
– de motie-De Roon over onderzoek naar verlaging van de kosten van cellen
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Stemmingen
31 200-XV, nr. 76
31 200-XV, nr. 77

Stemmingen
30 819

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Minimumloon
– de motie-Ulenbelt over een verhoging van het wettelijk minimumloon met
5%
– de motie-Ulenbelt over het verkorten van de overgangstermijn naar het
minimumloon voor volwassenen
22. Stemmingen in verband met:
Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet
inkomensvoorziening oudere werklozen)
30 819 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 819, nr. 13

artikelen 1 en 2
amendement Ulenbelt (12,I)
artikel 3
artikelen 4 t/m 62
amendement Ulenbelt (12, II)
artikel 63
artikel 64
beweegreden
wetsvoorstel

23. Stemming over: motie ingediend bij Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere
werklozen)
– de motie-Ulenbelt over de positie van werkloze 60-plussers
24. VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
25. VAO Voortijdig schoolverlaten (AO 25 maart 2008)
26. VAO Afbreking zwangerschap (AO d.d. 19 maart 2008)
27. VAO «Betalingen aan Nederlanders in VN dienst» (AO d.d. 27 maart
2008)
28. VAO Mosselzaadvisserij Waddenzee (AO d.d. 27 maart 2008)
29. VAO Beeldende kunst (AO d.d. 27 maart 2008)
30. VAO Medische technologie (AO d.d. 26 maart 2008)
31. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 2 april 2008)
32. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 12 maart 2008)
33. VAO Reïntegratie (AO d.d. 2 april 2008)
34. Debat uitvoering moties walvisvaart
35. Spoeddebat aanvraag verblijfsvergunning Chinese asielzoekers met
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
36. Interpellatie-Jan de Vries over de goedkeuring door de NMa van de fusie
tussen Evean Groep, Philadelphia Groep en Woonzorg Nederland met
maximum spreektijden van 4 minuten per fractie
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31 270

37. 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) (voortzetting)

31 249

38. 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 (re- en
dupliek)

30 853

39. Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL) (re- en dupliek)

31 220

40. 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
(voortzetting)

31 116

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

30 645

42. Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang
houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige
andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (1e termijn Kamer)

31 093

43. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen
waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390)

31 136

44. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine rechtspersonen op
te stellen volgens fiscale grondslagen

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
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4. VAO Grootschalige elektriciteitsopslag (AO d.d. 2 april 2008)
5. VAO Staatsfondsen (AO d.d. 1 april 2008)
6. VAO Instellingsbesluit ACTAL (AO d.d. 2 maart 2008)
7. Spoeddebat personele problemen bij de Marechaussee met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
31 038

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

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)

31 065

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

Dinsdag 22 april

14.00 uur

Woensdag 23 april

10.15 uur

Donderdag 24 april

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

30 902

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

Dinsdag 13 mei

14.00 uur

Woensdag 14 mei

10.15 uur

Donderdag 15 mei

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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31 145

4. 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)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 21 april 2008 van 10.30 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.
Maandag 21 april 2008 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
beleidsnota Uitwerking werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar (29 544, nr.
132)
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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