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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 20 mei

14.00 uur

Woensdag 21 mei

10.15 uur

Donderdag 22 mei

10.15 uur

A

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

3. Stemmingen in verband met:
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)
31 145 (bijgewerkt t/m nr. 14)
– artikel I, onderdelen A en B
– amendement Pechtold (6,I)
Indien 6,I verworpen:
– amendement Anker (14,I)
– onderdeel C
– amendement Pechtold/Azough (13)
– onderdeel D
– amendement Pechtold (6,II)
Indien 16,II verworpen:
– amendement Anker (14,II)
– amendement C
q örüz (11,I)
– onderdeel E
– amendement C
q örüz (11,II)
– onderdeel F
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

31 145, nr. 15
Stemmingen
29 854, nr. 24
29 854, nr. 25
29 854, nr. 26
Stemmingen
31 122

onderdeel G
amendement De Wit/Azough (12)
amendement Anker (14,III)
onderdeel H
onderdelen I t/m K
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemming over: motie ingediend bij 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)
– de motie-De Wit over een rechtvaardiger vergoedingsstructuur
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO CTIVD-rapport over de
moord op Theo van Gogh
– de motie-Brinkman over een onderzoek naar de incorporatie van de
verbeterpunten in de organisatie van de AIVD en de RID’s
– de motie-Brinkman over het postuum eren van Theo van Gogh
– de motie-Van Raak over een vervolgonderzoek naar de AIVD
6. Stemmingen in verband met:
Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op
het gebied van de volksgezondheid (Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving
volksgezondheidswetgeving)
31 122 (bijgewerkt t/m nr. 14)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 13 (vervallen)
amendement Van der Veen (13)
amendement Agema (14, I)
amendement Jan de Vries (12, I)
artikel 14
amendement Agema (14, II)
amendement Jan de Vries (12, II)
artikel 15
amendement Jan de Vries (12, III)
artikel 16
amendement Jan de Vries (12, IV)
artikel 17
amendement Jan de Vries (12, V)
artikel 18
amendement Jan de Vries (12, VI)
artikel 19
amendement Jan de Vries (12, VII)
artikel 20
amendement Jan de Vries (12, VIII)
artikel 21
amendement Jan de Vries (12, IX)
artikel 22
amendement Agema (14, III) (artikel 23 vervalt)
artikel 23
artikel 24
artikel 25 (vervallen)
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–2

Stemmingen

31 122,
31 122,
31 122,
31 122,

nr.
nr.
nr.
nr.

15
16
17
18

Stemmingen
31 322, nr. 18
31 322, nr. 19
31 322, nr. 20
31 322, nr. 21

Stemmingen
31 200 XVI, nr. 142
31 200 XVI, nr. 143 (ingetrokken)
31 200 XVI, nr. 144
31 200 XVI, nr. 145

Stemmingen
31 316

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Uitbreiding van de bestuurlijke
handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de volksgezondheid (Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving)
– de motie-Van Gerven over vergroting van de capaciteit van de inspectie
– de motie-Van Gerven over een meldpunt voor de kwaliteit van de zorg
– de motie-Van Gerven over een vergunningsysteem voor privéklinieken
– de motie-Van Gerven over uitbreiding van de reikwijdte van het toezicht van
de inspectie
8. Stemmingen over: motie ingediend bij het Debat over misstanden in de
kinderopvang
– de motie-Koşer Kaya c.s. over het voor iedereen betaalbaar houden van de
kinderopvang
– de motie-Langkamp over het niet verhogen van de bijdrage voor
kinderopvang voor ouders met een inkomen tot twee keer modaal
– de motie-Langkamp over verhoging van de werkgeversbijdrage
– de motie-Halsema over het afzien van het voornemen om honderden
miljoenen te bezuinigen op kinderopvang
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Zekur-polis
– de motie-Kant over het stellen van minimale eisen aan de zorgplicht van
zorgverzekeringen
– de motie-Kant over effecten van de Zekur-polis die mogelijk niet
gecompenseerd worden door risicoverevening
– de motie-Smilde/Wiegman-van Meppelen Scheppink over voorlichting aan
verzekerden over de consequenties van de door hen gekozen polis
– de motie-Smilde/Wiegman-van Meppelen Scheppink over minimumnormen
voor de hoeveelheid gecontracteerde zorg en de bereikbaarheid
10. Stemmingen in verband met:
Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke
gezondheid)
31 316 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

31 316, nr. 13
31 316, nr. 14 (aangehouden)

amendement Kant/Arib (12, I)
amendement Kant (10, I)
artikel 1
amendement Kant/Arib (12, II)
artikel 2
amendement Kant/Arib (12, III)
artikel 3
artikel 4
amendement Zijlstra (11)
artikel 5
amendement Kant (10, II) (invoegen nieuw artikel)
artikelen 6 t/m 76
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Bepalingen over de zorg voor de
publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid)
De Voorzitter: mw. Schermers verzoekt haar motie op stuk nr. 14 aan te
houden.
– de motie-Arib over het wegnemen van verschillen in het voorkomen van
gezondheidsproblemen bij verschillende bevolkingsgroepen
– de motie-Schermers over de bevoegdheden van de voorzitter van de
veiligheidsregio’s
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Stemmingen
31 463, nr. 1
31 463, nr. 2

Stemmingen
31 036, nr. 4
31 036, nr. 5

Stemmingen
28 684, nr. 136 (aangehouden)
31 200 VI, nr. 17
28 684, nr. 137
28 684, nr. 138
28 684, nr. 139
Stemmingen
31 399

12. Stemmingen over: moties ingediend bij de Interpellatie-Leijten over
Amsterdam Thuiszorg
– de motie-Leijten over het garanderen van zorgverlening door Amsterdam
Thuiszorg
– de motie-Leijten over een onderzoek naar de mogelijkheden om actief in te
grijpen bij mismanagement
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie Euthanasiewet
– de motie-Halsema c.s. over een scherp afgebakende definitie van het
«klaar met leven»-probleem
– de motie-Van der Vlies over een nauwkeurige omschrijving van de
begrippen palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat seksueel misbruik van
kinderen op het internet
– de motie-Gerkens/Teeven over verbetering van de wetgeving
– de motie-Gerkens over het blokkeren van sites met seksueel geweld tegen
kinderen
– de motie-Teeven/Brinkman over uitzondering van de taakstraf als hoofdstraf
– de motie-Teeven/Brinkman over uitzondering van de taakstraf als hoofdstraf
– de motie-Brinkman over de inzet van lokpedo’s
15. Stemmingen in verband met:
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
31 399 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–

Stemming

31 420, nr. 3

gewijzigd amendement Bosma (9)
artikel I
artikelen II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Interpellatie-Jan de
Vries over de goedkeuring door de NMa van de fusie tussen Evean Groep,
Philadelphia Groep en Woonzorg Nederland
– de motie-Van Gerven over een moratorium op fusies van zorginstellingen
17. Aanbieding Jaarverslagen en slotwetten 2007
18. VAO Staatsfondsen (AO d.d. 1 april 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
19. VAO Financiële problematiek inburgeringscursussen (AO d.d. 13 mei
2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
20. Spoeddebat tekort aan kraamverzorgenden met maximum spreektijden
van 3 minuten per fractie
21. Verantwoordingsdebat over de Jaarverslagen 2007 met maximum
spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
20 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
15 minuten
D66, PvdD en SGP
10 minuten
Verdonk
5 minuten
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31 116

22. 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)

31 318

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

31 405

24. Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS,
ten einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2008)

31 240

25. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de
Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de bevoegdheid van deurwaarders
om informatie op te vragen en elektronisch te betekenen in geval van
derdenbeslag

31 237

31 238

26. Gezamenlijke behandeling van:
Wijziging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding
ongebruikelijke transacties ter uitvoering van richtlijn nr. 2005/60/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005
tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (PbEU L 309) en ter uitvoering van
richtlijn nr. 2006/70 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen
van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie
van politiek prominente personen en wat betreft de technische criteria voor
vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures en voor vrijstellingen op grond
van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214)
en
Samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding
ongebruikelijke transacties (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
van terrorisme)

30 877

27. Wijziging van de Wet inburgering en enkele andere wetten in verband
met het vervallen van de mogelijkheid om Nederlandse onderdanen tot
inburgering te verplichten en het aanbrengen van enkele technische
verbeteringen

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
4. VAO Natuur- en milieueducatie (AO d.d. 17 april 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Uitvoering Nota Ruimte (AO d.d. 24 april 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
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6. VAO Zwerfjongeren (AO d.d. 14 mei 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
7. VAO Sponsoring in het onderwijs met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
8. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 15 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
31 065

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

30 902

10. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie
van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

31 009

11. 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

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

31 093

13. 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)

30 585

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

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

30 645

5. 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)

31 038

6. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de
regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken
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Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 19 mei 2008 van 10.30 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over Rechtshandhaving en internet
Maandag 26 mei 2008 van 10.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over: Wet implementatie
EG-richtlijnen energie-efficiëntie (31 320) en Wijziging van de Elektriciteitswet
1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en
gasmarkt (31 374)
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

–
–
–
–
–
–
–
–

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 2009 t/m maandag 31 augustus 2009
Herfstreces 2009: vrijdag 16 oktober 2009 t/m maandag 26 oktober 2009
Kerstreces 2009: vrijdag 18 december 2009 t/m maandag 11 januari 2010
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