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Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

23 mei 2008

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 27 mei

14.00 uur

Woensdag 28 mei

10.15 uur

Donderdag 29 mei

10.15 uur

A

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

28 684, nr. 140 (ingetrokken)
28 684, nr. 141 (ingetrokken)
28 684, nr. 142 (aangehouden)
28 684, nr. 143
28 684, nr. 144
28 684, nr. 145 (ingetrokken)
28 684, nr. 146 (ingetrokken)
28 684, nr. 147 (ingetrokken)

Stemmingen
31 240

OVG1479
0708tkage230508
ISSN 0921 - 7371

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over
rechtshandhaving bij cybercrime en internetmisbruik
– de motie-Gerkens over het omgaan met filmpjes van strafrechtelijke feiten
op internet
– de motie-Gerkens over het mogelijk maken van online surveilleren
– de motie-Gerkens/Teeven over het opnemen van persoons- en financiële
gegevens door providers
– de motie-Gerkens/Arib over het aantonen van de leeftijd van modellen door
exploitanten van sites met commerciële porno
– de motie-Teeven/Heerts over het opsporen van georganiseerde criminaliteit
via internet
– de motie-Joldersma c.s. over praktijksimulatie van cyberaanvallen
– de motie-Joldersma c.s. over het bevorderen van het doen van aangifte
door bedrijven van cybercrime
– de motie-Joldersma c.s. over het aanpakken van Nederlandse illegale
gokkers op internet
4. Stemmingen in verband met:
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
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31 240 (bijgewerkt t/m nr. 7)
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 143, nr. 15
31 143, nr. 16
Stemmingen
31 472, nr. 2
31 472, nr. 3
31 472, nr. 4
31 472, nr. 5
31 472, nr. 6
31 472, nr. 7
31 472, nr. 8
31 472, nr. 9
31 472, nr. 10

31 472, nr. 11
31 472, nr. 12
31 472, nr. 13
31 472, nr. 14
31 472, nr. 15
31 472, nr. 16

amendement Teeven (7)
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Financiële problematiek
inburgeringscursussen
– de motie-Karabulut over het in dienst houden van docenten inburgering
– de motie-Dibi over gratis kinderopvang voor kinderen van cursisten
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over de
Jaarverslagen 2007
– de motie-Marijnissen over maximumbedragen voor de inhuur van externen
– de motie-Marijnissen over een parlementair onderzoek naar de besteding
van re-integratiegelden
– de motie-Rutte/Van Geel over wijziging van het begrip «belanghebbenden»
in de Algemene wet bestuursrecht
– de motie-Rutte/Wilders over het invoeren van geen enkele nieuwe belasting
– de motie-Rutte/Pechtold over de 25% vermindering van de administratieve
lasten voor bedrijven
– de motie-Rutte over het afschaffen van de verpakkingsbelasting
– de motie-Wilders over verlaging van de accijnzen op benzine en diesel
– de motie-Wilders/Marijnissen over het afzien van de salarisverhoging voor
ministers en staatssecretarissen
– de motie-Wilders/Rutte over het plaatsen van kunstwerken van Sooreh
Hera, Gregorius Nekschot en Ellen Vroegh in de gebouwen van de Tweede
Kamer
– de motie-Wilders over het schrappen van de 2,2 mld. voor de Antillen
– de motie-Pechtold c.s. over een evaluatieonderzoek naar het
programmaministerie voor Jeugd en Gezin
– de motie-Pechtold/Rutte over een midterm review
– de motie-Thieme over concrete indicatoren en afrekenbare doelen voor het
beleid inzake dierenwelzijn
– de motie-Verdonk c.s. over het formuleren van deelresultaten per jaar
– de motie-Verdonk c.s. over het bevriezen van de uitgaven voor het
generaal pardon
7. VAO Uitvoering Nota Ruimte (AO d.d. 24 april 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO Zwerfjongeren (AO d.d. 14 mei 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
9. VAO Sponsoring in het onderwijs (AO d.d. 15 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
10. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 15 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
11. Spoeddebat over de aanbesteding van vliegveld Twente en de
onmogelijkheid voor commerciële vluchten met maximum spreektijden van
3 minuten per fractie
12. Spoeddebat over de nadere adviesaanvraag inzake de Raad voor Cultuur
met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31 289, nr. 35

13. Spoeddebat over de brief van de staatssecretaris van OCW van 25 april
2008 inzake de commissie Onderwijstijd
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14. Spoeddebat over tekort aan kraamverzorgenden met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
15. Debat over de liberalisering van de postmarkt met maximum spreektijden
van 4 minuten per fractie
31 065

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

31 470

17. Voorstel van de Vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en
Arubaanse Zaken tot wijziging van het Reglement van Orde

31 259

18. Voorstel van wet van de leden Van Bommel, Van der Ham, Ouwehand,
Peters en De Roon betreffende het houden van een raadplegend referendum
over het Hervormingsverdrag van de Europese Unie (Wet raadplegend
referendum Hervormingsverdrag)

31 404

19. Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten

31 327

20. Wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in
verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de algemene
fondsen en over specifieke uitkeringen

31 255

31 256

21. Gezamenlijke behandeling van:
Uitvoering van de op 14 november 1970 te Parijs tot stand gekomen
Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer of
eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen
(Uitvoeringswet UNESCO-verdrag 1970 inzake onrechtmatige invoer, uitvoer
of eigendomsoverdracht van cultuurgoederen)
Goedkeuring van de op 14 november 1970 te Parijs tot stand gekomen
Overeenkomst inzake de middelen om de onrechtmatige invoer, uitvoer en
eigendomsoverdracht van culturele goederen te verbieden en te verhinderen
(Trb. 1972, 50)

31 328

22. Samenvoeging van de gemeenten Bennebroek en Bloemendaal

31 329

23. Samenvoeging van de gemeenten Alkemade en Jacobswoude

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. VAO Natuur- en milieueducatie (AO d.d. 17 april 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Actieplan Overlast en verloedering (AO d.d. 20 mei 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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6. VAO AWACS-basis Geilenkirchen (AO d.d. 20 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Bagatelregeling mededingingswet en Jaarverslag NMA (AO d.d.
14 mei 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. Spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist (re- en dupliek)
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)

31 038

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

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 10 juni

14.00 uur

Woensdag 11 juni

10.15 uur

Donderdag 12 juni

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

Dinsdag 17 juni

14.00 uur

Woensdag 18 juni

10.15 uur

Donderdag 19 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–4

2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
31 007, nr. 6

4. Debat met de regering over het Rapport van de Tijdelijke Commissie
Onderwijsvernieuwingen

Dinsdag 24 juni

14.00 uur

Woensdag 25 juni

10.15 uur

Donderdag 26 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat Verslag Europese Top

Dinsdag 1 juli

14.00 uur

Woensdag 2 juli

10.15 uur

Donderdag 3 juli

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

30 902

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

Wetgevings-, notaoverleggen

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 2 juni 2008 van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en
distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare
drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet) (30 895)
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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 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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