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draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 mei

14.00 uur

Woensdag 14 mei

10.15 uur

Donderdag 15 mei

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19 maart 2008)
4. VAO CTIVD-rapport over de moord op Theo van Gogh (AO d.d. 23 april
2008)
31 200-XVI, nr. 129

5. VSO Zekur-polis
6. Debat seksueel misbruik van kinderen op het internet met maximum
spreektijden van 4 minuten per fractie
7. Debat over misstanden in de kinderopvang met maximum spreektijden van
5 minuten per fractie

31 145

8. 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)

31 399

9. 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
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31 136

10. 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

31 065

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

31 122

12. Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving
op het gebied van de volksgezondheid (Wet uitbreiding bestuurlijke
handhaving volksgezondheidswetgeving)

31 316

13. Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke
gezondheid)

31 318

14. Wijziging van de Wet inburgering (inburgeringsvoorzieningen voor alle
inburgeringsplichtigen gericht op het inburgeringsexamen of het staatsexamen
Nederlands als tweede taal)

31 346

15. Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met de uitbreiding van de groep van personen die het
collegegeld dat is vastgesteld bij wet, verschuldigd zijn

Dinsdag 20 mei

14.00 uur

Woensdag 21 mei

10.15 uur

Donderdag 22 mei

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Aanbieding Jaarverslagen en slotwetten 2007
5. VAO Natuur- en milieueducatie (AO d.d. 17 april 2008)
6. VAO Staatsfondsen (AO d.d. 1 april 2008)

30 645

7. 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

8. 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)

31 038

9. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de
regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken
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31 116

10. 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)

30 585

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

Dinsdag 27 mei

14.00 uur

Woensdag 28 mei

10.15 uur

Donderdag 29 mei

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

31 009

5. 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

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

Dinsdag 3 juni

14.00 uur

Woensdag 4 juni

10.15 uur

Donderdag 5 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat over de reactie van de minister-president op het jaarverslag van de
Raad van State met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 19 mei 2008 van 10.30–17.30 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over: Rechtshandhaving en internet
Maandag 16 juni 2008 van 11.00–15.45 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.
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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

–
–
–
–
–
–
–
–

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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