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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 22 april

14.00 uur

Woensdag 23 april

10.15 uur

Donderdag 24 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
31 249

3. Stemmingen in verband met:
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
31 249 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–

OVG1472
0708tkage180408
ISSN 0921 - 7371

artikel I, aanhef
amendement Van Gerven (8,IIA)
artikel 122, eerste lid
amendement Van Gerven (8,IIB)
Indien 8,IIB verworpen:
– amendement Van Gerven (14)
tweede lid
amendement Van Gerven (8,IIC)
derde lid
amendement Van Gerven (9)
Indien 9 verworpen:
– amendement Arib (12)
– amendement Arib (13)
vierde lid
vijfde t/m twaalfde lid
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–
–
–
–
–
Stemmingen

31 249, nr. 16
31 249, nr. 17
31 249, nr. 18
31 249, nr. 19
31 249, nr. 20
31 249, nr. 21
31 249, nr. 22
31 249, nr. 23
31 249, nr. 24
31 249, nr. 25
31 249, nr. 26
31 249, nr. 27
31 249, nr. 28
31 249, nr. 29

Stemmingen
28 989, nr. 71
28 989, nr. 72
28 989, nr. 73

Stemmingen

artikel I
artikelen IA t/m IV
amendement Van Gerven (8,I)
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties ingediend bij 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
– de motie-Smilde c.s. over een analyse van de contracten
– de motie-Van Gerven over het contracteren van alle zorgaanbieders voor
medisch noodzakelijke zorg
– de motie-Van Gerven over bereikbaarheidscriteria voor zorg aan
onverzekerde illegalen
– de motie-Van Gerven over niet aanbesteden van zorg aan onverzekerde
illegalen
– de motie-Van Gerven over de waarborg van zorgvoorzieningen op een
aanvaardbare afstand voor kinderen
– de motie-Van Gerven over een plan van aanpak voor verloskundige zorg
– de motie-Van Gerven over opname van tandheelkundige noodhulp voor
volwassenen in de AMvB
– de motie-Van Gerven over aanpassing van de wet op het punt van
abortussen verricht in AWBZ-gesubsidieerde klinieken
– de motie-Van Gerven over een voorlichtingscampagne aan
zorgverzekeraars over vergoeding van zorg aan onverzekerde illegalen
– de motie-Van Gent/Arib over het monitoren van de uitvoering van de
regeling
– de motie-Arib over de behandeling van illegale kinderen met een
kinderbeschermingsmaatregel
– de motie-Agema over het verplicht melden van gegevens over
vreemdelingen
– de motie-Agema over het niet onder de werkingssfeer van de wet brengen
van orgaandonatie, abortus en AWBZ-zorg
– de motie-Agema over het alleen onder de werkingssfeer van de wet
brengen van acute zorg of zorg ter bescherming van de maatschappelijke
gezondheid
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beeldende kunst
– de motie-Peters over het hanteren van inhoudelijke argumenten bij het
decentraliseren van het rijksbudget
– de motie-Peters over versterking van de kwaliteit van het beeldendekunstonderwijs
– de motie-Van Leeuwen over de inzet van de Geldstroom beeldende kunst
en vormgeving via de provincies
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie jeugdgezondheidszorg
De Voorzitter: mw. Langkamp wenst haar motie op stuk nr. 134 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 200-XVI, nr. 133
31 200-XVI, nr. 134 (gewijzigd)
31 200-XVI, nr. 135

– de motie-Langkamp/Agema over verlaging van de werkdruk in de
jeugdgezondheidszorg
– de gewijzigde motie-Langkamp over inzicht in het uniforme deel van het
basistakenpakket in de jeugdgezondheidszorg
– de motie-Langkamp over het aantal locaties van consultatiebureaus
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31 200-XVI, nr. 136

– de motie-Uitslag over zorg op maat van de professionals voor
risicokinderen

Stemmingen
31 321

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met de overgang van het toezicht op de kwaliteit
van de examinering van de beroepsopleidingen naar de Inspectie van het
onderwijs
31 321
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 366

8. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan
zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de
periode voor deelname aan een vrijwillige verzekering in enkele
socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering
zelfstandigen)
De Voorzitter: de fractie van de VVD verzoekt om ook over alle
afzonderlijke artikelen te stemmen.
31 366 (bijgewerkt t/m nr. 15)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

31 366, nr. 14

Stemmingen
28 345, nr. 66
28 345, nr. 67
28 345, nr. 68

artikel I
amendement Vos/Van Gent (13, I)
artikel II
amendement Vos/Van Gent (13, II en III)
artikel III
artikel IV
artikel V
amendement Ulenbelt (10, I)
artikel VI
artikel VII
amendement Ulenbelt (10, II)
gewijzigd amendement Van Gent c.s. (15)
artikel VIII
artikel IX
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet arbeid en zorg in
verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling
en een verruiming van de periode voor deelname aan een vrijwillige
verzekering in enkele socialezekerheidswetten (Wet zwangerschaps- en
bevallingsuitkering zelfstandigen)
– de motie-Ulenbelt over de financiering van zwangerschaps- en
bevallingsverloven
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Genitale verminking
– de motie-Arib over acties naar aanleiding van meldingen van genitale
verminking
– de motie-Agema over de rol van het AMK bij opsporing en vervolging van
genitale verminking
– de motie-Agema over het uitloven van tipgeld om genitale verminking op te
sporen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–3

Stemmingen
31 007, nr. 15
31 007, nr. 16

Stemmingen
31 263, nr. 11
31 263, nr. 12
31 263, nr. 15 (gewijzigd, was nr. 13)
31 263, nr. 14

Stemmingen
31 200-V, nr. 102
31 200-V, nr. 103
31 200-V, nr. 104
31 200-V, nr. 105 (aangehouden)
31 200-V, nr. 106
31 200-V, nr. 107
Stemmingen
29 521, nr. 66 (aangehouden)
29 521, nr. 67
Stemmingen
30 176, nr. 13
30 176, nr. 14

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat over het rapport van de
commissie Onderwijsvernieuwingen «Tijd voor onderwijs»
– de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over de constructieve bijdrage van het
rapport aan het herstel van vertrouwen in het onderwijs
– de motie-Halsema/Jasper van Dijk over een vervolgopdracht aan de
commissie
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mensenrechten
– de motie-De Roon over het recht van vrije meningsuiting
– de motie-Voordewind c.s. over het stopzetten van overheidssteun aan
bedrijven die gebruikmaken van kinderarbeid
– de motie-C
q örüz c.s. over spoedige ratificatie van het Facultatief Protocol bij
het VN-verdrag
– de motie-C
q örüz c.s. over de vestiging in Nederland van een
antiterrorisme-instituut
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO «Betalingen aan
Nederlanders in VN dienst»
– de motie-Boekestijn c.s. over terugbetaling huursuppletie
– de motie-Boekestijn c.s. over toezending rapport van de VN
– de motie-Boekestijn over advies over juridische houdbaarheid van
suppletieregelingen
– de motie-Irrgang/Vendrik over het terugvorderen van ten onrechte
verstrekte aanvullende vergoedingen
– de motie-De Roon over het terugvorderen van ten onrechte ontvangen
vergoedingen
– de motie-Gill’ard c.s. over naleving van VN-reglementen
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat visumverlening
door Soedan
– de motie-Boekestijn over het uitblijven van adequate stappen inzake het
bespoedigen van een visumverlening aan de minister van Defensie
– de motie-Brinkman over het eisen van excuses van de regering van Sudan
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat personele
problemen bij de Marechaussee
– de motie-Haverkamp over aanpassing van de algemene maatregel van
bestuur die ten grondslag ligt aan de tariefstelling op de luchthaven Schiphol
– de motie-Brinkman over de bezettinggraad van de Koninklijke
Marechaussee op Schiphol
16. VAO Instellingsbesluit ACTAL (AO d.d. 27 maart 2008)
17. VAO Top 20 minst veilige parkeerplaatsen (AO d.d. 3 april 2008)
18. VAO Landbouw-en Visserijraad (AO d.d. 9 april 2008)
19. VAO Wet openbare lichamen BES en Wet financiële verhouding BES (AO
d.d. 9 april 2008)
20. VSO Zekur-polis (31 200-XVI, nr. 129)
21. VAO SDE (AO d.d. 15 april 2008)
22. VAO Staatsbosbeheer (AO d.d. 15 april 2008)
23. VAO Politie (AO d.d. 15 april 2008)
24. VAO Grootschalige elektriciteitsopslag (AO d.d. 2 april 2008)
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25. VAO Klimaat-en energiepakket (AO d.d. 9 april 2008)
26. VAO Leidraad bewerkelijke zaken (AO d.d. 16 april 2008)
27. VAO Defensie Personeel (AO d.d. 16 april 2008)
28. VAO Afghanistan (AO d.d. 16 april 2008)
29. VAO Stopzetten ontwikkeling bedrijventerrein (Science Link) (AO d.d.
16 april 2008)
30. VAO Evaluatie Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR (AO d.d. 17 april
2008)
31. Spoeddebat positie en kwaliteit Pieter Baan Centrum met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
32. Debat over de kinderpornozaak in Brazilië met maximum spreektijden van
5 minuten per fractie
33. Spoeddebat akkoord met Brazilië inzake biobrandstoffen met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
34. Spoeddebat mishandeling van kinderen in jeugdinstellingen met
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
31 065

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

31 270

36. 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) (re- en dupliek)

30 585

37. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (heropening)

31 315

38. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de
toevoeging van een tweede teldatum voor de bepaling van de instroom van
de deelnemers ten behoeve van de berekening van de rijksbijdrage voor het
beroepsonderwijs

31 085

39. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet
waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de
invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde
onroerende zaken

31 295

40. Wijziging van diverse wetten in verband met het aantreden van de
Minister voor Wonen, Wijken en Integratie en diverse andere wijzigingen

31 257

41. Wijziging van de Wet Justitie-subsidies in verband met slachtofferhulp en
reclassering
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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
4. VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19 maart 2008)
5. VAO Staatsfondsen (AO d.d. 1 april 2008)
6. Debat seksueel misbruik van kinderen op internet met maximum
spreektijden van 4 minuten per fractie

31 145

7. 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)

30 902

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

30 645

9. 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 (voortzetting)

31 093

10. 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)

31 399

11. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met de
vaststelling van de hoogte van het kindgebonden budget met ingang van
2009 en de wijziging van het afbouwpercentage

31 009

12. 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)

31 038

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

28 867

14. Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen) (re- en dupliek)
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31 136

15. 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

31 116

16. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de
regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige
in strafzaken) (re- en dupliek)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 16 juni 2008 van 11.00 – 15.45 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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