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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 3 juni

14.00 uur

Woensdag 4 juni

10.15 uur

Donderdag 5 juni

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemming
31 472, nr. 7

3. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verantwoordingsdebat over de Jaarverslagen 2007
– de motie-Rutte over het afschaffen van de verpakkingsbelasting

Stemmingen
31 404

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van een aantal belastingwetten en enkele andere wetten
31 404 (bijgewerkt t/m nr. 15)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG1481
0708tkage300508
ISSN 0921 - 7371

artikel I, onderdelen A t/m D
amendement Irrgang (11)
onderdeel E
onderdelen F en G
amendement Remkes (14) (invoegen nieuw onderdeel GA)
onderdeel H
amendement Omtzigt/Tang (13,I) (onderdeel I vervalt)
onderdeel I
onderdelen J t/m L
artikel I
artikelen II t/m IX
amendement Omtzigt/Tang (12)
artikel X
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–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 327

artikelen XI t/m XVII
amendement Tony van Dijck (15)
artikel XVIII
artikelen XIX t/m XXXA
amendement Omtzigt/Tang (13,II)
artikel XXXI
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemmingen in verband met:
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
31 327 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Brinkman (9,I)
artikel I
artikelen II t/m IV
amendement Brinkman (9,II)
artikel IVA
artikelen V t/m XVII
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming
31 200-VIII, nr. 181

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Sponsoring in het onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over een wettelijke regeling voor de naleving van
het sponsorconvenant

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat over het tekort aan
kraamverzorgenden
De Voorzitter: mw. Agema wenst haar motie op stuk nr. 59 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Langkamp c.s. over een plan van aanpak voor het tekort aan
kraamverzorgenden
– de motie-Agema over het garanderen van gemiddeld 49 uur kraamzorg
– de motie-Arib c.s. over een inventarisatie van problemen in de kraamzorg
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over de inzet van de 34 mln. voor de
uitbreiding van de kraamzorg
– de motie-Dibi over een financiële prikkel voor kraamverzorgenden voor het
werken van extra uren

29 282, nr. 58
29 282, nr. 59 (gewijzigd)
29 282, nr. 60
29 282, nr. 61
29 282, nr. 62

Stemmingen
31 255

8. Stemmingen in verband met:
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)
31 255 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen 1 t/m 15
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
31 256 (R 1836)

9. Stemmingen in verband met:
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)
31 256 (R 1836) (bijgewerkt t/m nr. 6)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

31 255/31 256, nr. 9 (aangehouden)

Stemmingen
31 482, nr. 2
31 482, nr. 3
31 482, nr. 4

Stemming

31 200-VIII, 27 451, nr. 182

Stemmingen
31 470

10. Stemming over: motie ingediend bij
De Voorzitter: dhr. Van Leeuwen verzoekt zijn motie op stuk nr. 9 aan te
houden.
– de motie-Van Leeuwen over kunstwerken die niet de status van
cultuurgoed hebben
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat over de nadere
adviesaanvraag inzake de Raad voor Cultuur
– de motie-Peters/Van der Ham over extra geld en het bijstellen van de
ambities uit «Kunst van leven»
– de motie-Van der Ham c.s. over het gratis openstellen van alle musea voor
kinderen
– de motie-Van Leeuwen over de inzet van de gereserveerde 50 mln. voor de
realisatie van de basisinfrastructuur
12. Stemming over: motie ingediend bij het Spoeddebat over de brief van de
staatssecretaris van OCW van 25 april 2008 inzake de commissie
Onderwijstijd
– de motie-Jasper van Dijk c.s. over wijziging van de onderzoeksopzet van
de Commissie Onderwijstijd
13. Stemmingen in verband met:
Voorstel van de Vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse
Zaken tot wijziging van het Reglement van Orde
31 470
– amendement Brinkman (3)
– voorstel

Stemmingen
31 259

14. Stemmingen in verband met:
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)
31 259
– artikelen 1 t/m 73
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 200-XIV, 31 200-V, nr. 220

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Nederlandse inzet bij de
High Level Conference van de FAO
– de motie-Ouwehand over de productie en consumptie van duurzame
eiwitten als onderdeel van de Nederlandse inzet tijdens de FAO-conferentie
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16. VAO Natuur- en milieueducatie (AO d.d. 17 april 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
17. VAO Uitvoering Nota Ruimte (AO d.d. 24 april 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
18. VAO Zwerfjongeren (AO d.d. 14 mei 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
19. VAO Klokkenluiders (AO d.d. 28 mei 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
20. VAO Generaal pardon (AO d.d. 27 mei 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
21. VAO Modernisering AWBZ (AO d.d. 28 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
22. VAO Masterplan Buitenland (AO d.d. 29 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
23. VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 15 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
24. Debat over de liberalisering van de postmarkt (re- en dupliek)
31 038

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

31 093

26. 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)

31 384

27. Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen
Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese
Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met
Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11)

31 359

28. Goedkeuring van het op 7 juni 2007 te Luxemburg tot stand gekomen
Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 2008, 9)

31 307

29. Goedkeuring van:
de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst
betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van
Amerika (Trb. 2004, 297);
het op 29 september 2004 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag
bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Verenigde Staten van Amerika en de
Europese Unie, ondertekend te Washington op 25 juni 2003, inzake de
toepassing van het uitleveringsverdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden
en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend te ’s-Gravenhage op
24 juni 1980, met bijlagen (Trb. 2004, 299);
de op 25 juni 2003 te Washington D.C. totstandgekomen Overeenkomst
betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en
de Verenigde Staten van Amerika (Trb. 2004, 298);
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het op 29 september 2004 te ’s-Gravenhage totstandgekomen Verdrag
bevattende het instrument bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Verenigde
Staten van Amerika en de Europese Unie, ondertekend te Washington op
25 juni 2003, inzake de toepassing van het verdrag tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika aangaande wederzijdse
rechtshulp in strafzaken, ondertekend te ’s-Gravenhage op 12 juni 1981, met
bijlagen (Trb. 2004, 300)

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
5. VAO Functioneren CBR (AO d.d. 21 mei 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
6. VAO Palliatieve zorg (AO d.d. 27 mei 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
7. VAO Actieplan Overlast en verloedering (AO d.d. 20 mei 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO AWACS-basis Geilenkirchen (AO d.d. 20 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
9. VAO Bagatelregeling mededingingswet en Jaarverslag NMA (AO d.d.
14 mei 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
10. VAO Alcoholbeleid (AO d.d. 22 mei 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
11. Spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist (re- en dupliek)

31 065

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

30 645

13. 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)

31 278

14. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van
de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de
praktijk
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Dinsdag 17 juni

14.00 uur

Woensdag 18 juni

10.15 uur

Donderdag 19 juni

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

31 007, nr. 6

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

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)

30 585

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

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
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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 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)
Maandag 9 juni 2008 van 14.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het advies van de
Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten (Commissie
Elverding)
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
Maandag 30 juni 2008 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid

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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