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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 24 juni

14.00 uur

Woensdag 25 juni

10.15 uur

Donderdag 26 juni

10.15 uur

A

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

31 311, nr. 16

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zelfstandig ondernemerschap
– de motie-Graus over een merkbare lastenverlichting voor zelfstandige
ondernemers
– de motie-Aptroot over het fiscaal gelijkwaardig behandelen van parttime en
hybride ondernemerschap
– de motie-Aptroot over niet hanteren van een leeftijdsonderscheid bij de
zelfstandigenaftrek
– de motie-Vos/Van Gent over de jaarpremies voor een basispakket
– de motie-Vos/Van Gent over het afkopen van opgebouwd pensioen in de
tweede pijler
– de motie-Vos c.s. over zetels voor zelfstandigenorganisaties in de SER
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over het inzetten van een ontslagvergoeding
voor de start van een eigen onderneming
– de motie-Van Gent/Vos over fiscale en andere nadelen voor kleine
zelfstandigen
– de motie-Van Gent c.s. over het uitvoeren van het amendement-Bibi de
Vries/Vendrik
– de motie-Ten Hoopen c.s. over een integrale set beleidsvoorstellen
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31 311, nr. 7
31 311, nr. 8
31 311, nr. 9
31 311, nr. 10
31 311, nr. 11
31 311, nr. 12
31 311, nr. 13
31 311, nr. 14
31 311, nr. 15

A–1

Stemmingen
28 165, nr. 77

28 165, nr. 78 (ingetrokken)
28 165, nr. 79
28 165, nr. 80
28 165, nr. 81

Stemmingen

31 444-XVI, nr. 8
31 444-XVI, nr. 9

Stemmingen
31 093

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het
Staatsdeelnemingenbeleid
– de motie-Weekers over evalueren van de toegevoegde waarde van het
aandeelhouderschap in de Bank Nederlandse Gemeenten en de
Waterschapsbank
– de motie-Weekers over beoordeling van de publieke belangen die worden
gediend door concernrelaties
– de motie-Weekers over voorbereidingen om Holland Casino te privatiseren
– de motie-Weekers over het aanwenden van superdividenden en opbrengst
staatsdeelnemingen ter aflossing van de staatsschuld
– de motie-Vendrik c.s. over het onder de Balkenendenorm brengen van
bestuurders van staatsdeelnemingen
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de jaarverslagen 2007
– de motie-Agema over de reservering van 10 mln. onderbesteding voor het
opleidingsfonds
– de motie-Agema over inzicht in de besteding van het bedrag voor inhuur
externen
6. Stemmingen in verband met:
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)
31 093 (bijgewerkt t/m nr. 18)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

amendement Weekers en Blanksma
amendement Weekers en Blanksma
amendement Vos (16)
amendement Blanksma en Weekers
amendement Blanksma en Weekers
artikel I
artikel II t/m VII
beweegreden
wetsvoorstel

(10)
(11)
(14)
(13)

7. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
De Voorzitter: dhr. Weekers verzoekt zijn motie op stuk nr. 19 aan te
houden.

31 093, nr. 19 (aangehouden)
31 093, nr. 20

Stemming
31 224, nr. 27

– de motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel over compensatie van het
bedrijfsleven voor de administratievelastenverzwaring
– de motie-Weekers c.s. over «nationale koppen» op Europese regelgeving
in wetsvoorstellen
8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Overbruggingsregeling REA
– de motie-Leijten over een overbruggingsfinanciering voor Eega
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A–2

Stemming

9. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand
gebruik en enkele andere zaken
De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanhouding van het
wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 23 alvorens er
wordt gestemd over het wetsvoorstel.

31 038, nr. 23

Motie-Poppe/Polderman over aanhouding van reparatiewetgeving tot na
behandeling van de evaluatie

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

31 038

Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering
van bestaand gebruik en enkele andere zaken
31 038 (bijgewerkt t/m nr. 20)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m M
amendement Jager (9)
onderdeel N
onderdelen O t/m S
gewijzigd amendement Snijder-Hazelhoff (13,I)
onderdeel T
gewijzigd amendement Snijder-Hazelhoff (13,II)
onderdeel U
amendement Polderman (8,I)
gewijzigd amendement Jager/Jacobi (18,I)

NB: Indien 8,I en 18,I beiden worden aangenomen, worden zij in elkaar
verwerkt
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

onderdeel V
amendement Jacobi (16,I)
amendement Polderman (8,II)
gewijzigd amendement Jager/Jacobi (18,II)
onderdeel W
gewijzigd amendement Snijder-Hazelhoff (13,III)
onderdeel X
onderdelen Y t/m AA
amendement Jacobi (16,II)
onderdeel BB
onderdelen CC t/m MM
gewijzigd amendement Jager (17,I) (Invoegen onderdeel MMA)
onderdelen NN t/m WW
artikel I
artikelen II t/m IV
amendement Jacobi (16,III)
amendement Jager/Jacobi (20,I)
amendement Jager/Jacobi (20,II)
artikel V
artikel VI
gewijzigd amendement Jager (17,II) (Invoegen artikel VIA)
artikelen VII t/m IX
gewijzigd amendement Jager (17,III)
artikel X
artikel XI
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen

31 038, nr. 21
31 038, nr. 22
31 038, nr. 24 (herdruk)
31 038, nr. 25

Stemmingen
30 895

11. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de
Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de regulering van bestaand
gebruik en enkele andere zaken
– de motie-Jacobi over verduidelijking van de begrippen significant, externe
werking en vergunningplicht in een publieksfolder
– de motie-Jacobi over een beoordelingskader voor gemeenten en provincies
– de motie-Cramer/Jacobi over een meldingsplicht voor verstorende, maar
mogelijk niet significante activiteiten
– de motie-Graus over het laten prevaleren van de belangen van boeren,
landeigenaren en mkb’ers
12. Stemmingen in verband met:
Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van
drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening
(Drinkwaterwet)
30 895 (bijgewerkt t/m nr. 45)
De Voorzitter: Het lid Jansen trekt zijn amendement, stuk nr. 20, en het
lid Neppérus haar amendement, stuk nr. 31, in.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Boelhouwer/Koppejan (45,I)
artikel 1
artikelen 2 en 3
amendement Neppérus (30)
artikel 4
artikelen 5 en 6
amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (38)
artikel 7
gewijzigd amendement Boelhouwer/Koppejan (45,II)
Indien 45 verworpen:
– amendement Jansen (18)
Indien 18 verworpen:
– amendement Van der Staaij (25)
– artikel 8
Indien 45, 18 en 25 verworpen:
– amendement Madlener (28)
– artikel 8a
– gewijzigd amendement Boelhouwer/Koppejan (45,III) (invoegen nieuwe
paragraaf)
– artikelen 9 en 10
– amendement Jansen (19)
– artikel 11
– artikel 12
– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (35) (invoegen nieuw
artikel 12a)
– amendement Koppejan c.s.(32) (invoegen nieuwe paragraaf)
– artikelen 13 t/m 30
– amendement Jansen (39) (invoegen nieuwe artikelen 30a en 30b)
– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (37)
– artikel 31
– gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (40)
– artikel 32
– artikelen 33 t/m 39
– amendement Jansen (21)
– artikel 40
– artikelen 41 t/m 54
– gewijzigd amendement Boelhouwer c.s. (36) (invoegen nieuw artikel 54a)
– artikelen 55 t/m 58
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen

30 895, nr. 41
30 895, nr. 42

30 895, nr. 43

Stemmingen
31 200-V, nr. 129

13. Stemmingen over: moties ingediend bij Nieuwe bepalingen met
betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van
de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)
– de motie-Koppejan/Wiegman-van Meppelen Scheppink over het afschaffen
van precarioheffingen op waterleidingen in 2009
– de motie-Koppejan c.s. over het benutten van deskundigheid, kennis en
ervaring ter bevordering van een goede drinkwatervoorziening in
ontwikkelingslanden
– de motie-Jansen over het opnemen van indicatoren bij de uitwerking van
de richtlijnen voor de prestatievergelijking
14. Stemmingen in verband met:
Brief van de leden Gill’ard, Voordewind en Vos over een onderzoek door de
Algemene Rekenkamer over vergoedingen aan Nederlanders die werkzaam
zijn bij internationale organisaties
De Voorzitter: ik stel u voor in te stemmen met het verzoek van de leden
Gill’ard, Voordewind en Vos om de Algemene Rekenkamer te verzoeken
een onderzoek in te stellen.

Stemmingen
31 007, nr. 18
31 007, nr. 19 (aangehouden)
31 007, nr. 20
31 007, nr. 21
31 007, nr. 22
31 007, nr. 23
31 007, nr. 24
31 007, nr. 25
31 007, nr. 26

Stemmingen
28 684, nr. 153
28 684, nr. 154
28 684, nr. 155
28 684, nr. 156
28 684, nr. 157
28 684, nr. 158

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat met de regering over
het Rapport van de Tijdelijke Commissie Onderwijsvernieuwingen
– de motie-Depla over versoepeling van de regelgeving voor deelname aan
het volwassenenonderwijs
– de motie-Depla over het vervallen van de normering van de centrale
examens achteraf
– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar wetgeving voor het
bevorderen van gemengde scholen
– de motie-Jasper van Dijk over het voorkomen van aantasting van het
aanbod van volwassenenonderwijs
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Depla over het opnieuw bezien van
de rol van de inspectie
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Pechtold over een samenhangend
onderwijsbeleidsplan
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over een verplichte begintoets in het
primair onderwijs
– de motie-Fritsma over onderzoek naar de gevolgen van de
massa-immigratie op het Nederlands onderwijs
– de motie-Fritsma over omvorming van de basisberoepsgerichte leerweg
binnen het vmbo tot de ambachtsschool
16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan Overlast en
verloedering
– de motie-Brinkman over landelijke richtlijnen voor keihard repressief
optreden tegen ernstige verstoringen
– de motie-Brinkman over preventief fouilleren in heel Nederland
– de motie-Brinkman over parlementariërs die als reservepolitieman
werkzaam zijn
– de motie-Langkamp/Leijten over een verbod op verkoop en gebruik van
mosquito’s
– de motie-C
q örüz over vordering van OTS bij een derde politiecontact door
12-minners
– de motie-C
q örüz over de uitvoering van taakstraffen door jongeren in de
buurt
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Stemmingen
31 200-VI, nr. 164
31 200-VI, nr. 165
31 200-VI, nr. 166
31 200-VI, nr. 167
31 200-VI, nr. 168 (aangehouden)

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat over het
vastzetten van een cartoonist
– de motie-Van der Ham c.s. over zorgvuldiger bejegening van vermeende
opiniedelicten
– de motie-Van der Ham/Halsema over het vertrouwelijk ter inzage leggen
van de briefwisseling over de kwestie-Nekschot
– de motie-Rutte over rekening houden met de vrijheid van meningsuiting bij
het inzetten van vervolging
– de motie-Bosma over stopzetten van de subsidie aan Magenta
– de motie-Halsema c.s. over het gebruik van de bijzondere
aanwijzingsbevoegdheid door de minister van Justitie
18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Razeb
De Voorzitter: dhr. Van Baalen wenst zijn motie op stuk nr. 830 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

21 501-02, nr. 828
21 501-02, nr. 829
21 501-02, nr. 830 (gewijzigd)

21 501-02, nr. 831

Stemmingen
31 200-V, nr. 130
31 200-V, nr. 131
31 200-V, nr. 132
31 200-V, nr. 133
31 200-V, nr. 134

Stemmingen
27 565, nr. 64
27 565, nr. 65
27 565, nr. 66 (ingetrokken)
27 565, nr. 67 (ingetrokken)
27 565, nr. 68 (ingetrokken)
27 565, nr. 69
27 565, nr. 70

– de motie-De Roon/Wilders over steun bij een preventieve Israëlische
aanval op Iraanse nuclaire installaties
– de motie-De Roon/Wilders over steun aan Israël bij een Iraanse
vergeldingsaanval
– de gewijzigde motie-Van Baalen over verdieping van de structurele dialoog
met Israël over zowel mensen-en burgerrechten als regionale ontwikkelingen
en het beleid van derde landen in de regio
– de motie-Peters/Van Bommel over niet intensiveren van het
EU-associatieakkoord met Israël
19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO China
– de motie-De Roon over aandacht voor de mensenrechtensituatie bij de
opening van de Olympische Spelen
– de motie-De Roon over na de opening van de Olympische Spelen
terugreizen via Tibet
– de motie-Thieme over aandacht voor het gebrekkige dierenwelzijnsbeleid in
contacten met China
– de motie-Voordewind c.s. over gesprekken met mensenrechtenactivisten
tijdens bezoeken aan China
– de motie-Voordewind c.s. over het niet langer terugsturen van vluchtelingen
door China
20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Alcoholbeleid
– de motie-Voordewind c.s. over het tegengaan van overmatig alcoholgebruik
in niet-commerciële drankketen
– de motie-Voordewind over een afzonderlijk streefpercentage voor
alcoholgebruik onder 12-jarigen
– de motie-Voordewind over bespoedigen van de behandeling van de
wijziging van de Drank- en Horecawet
– de motie-Bouwmeester c.s. over het systeem van zelfcontrole
– de motie-Bouwmeester/Dibi over effectieve middelen om de verkoop van
alcohol onder de zestien tegen te gaan
– de motie-Leijten/Bouwmeester over een plan voor brede spreiding van
alcoholpoli’s
– de motie-Schermers c.s. over aanpak van gezondheidsproblemen die
voortvloeien uit excessief alcoholgebruik van ouderen
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Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biodiversiteit
De Voorzitter: mw. Ouwehand verzoekt haar motie op stuk nr. 31 aan te
houden. Dhr. Polderman wenst zijn motie op stuk nr. 32 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.

26 407, nr. 31 (aangehouden)
26 407, nr. 32 (gewijzigd)
26 407, nr. 33

Stemming
31 250, nr. 19

Stemmingen
31 300-XIII, nr. 61
31 300-XIII, nr. 62
31 300-XIII, nr. 63 (ingetrokken)
31 300-XIII, nr. 64

Stemmingen
21 501-33, nr. 165
21 501-33, nr. 166
Stemmingen
31 200-XII, nr. 84
31 200-XII, nr. 85
31 200-XII, nr. 86 (herdruk)
Stemming
29 452, nr. 88

Stemmingen
31 383

– de motie-Ouwehand over een plan van aanpak voor meer biodiversiteit
– de gewijzigde motie-Polderman c.s. over een actieprogramma ter
voorkoming van biodiversiteitsverlies
– de motie-Koppejan/Atsma over de gevolgen het van toepassing verklaren
van de Natuurbeschermingswet voor de Nederlandse Exclusieve
Economische Zone
22. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Drinkwaterprojecten in
ontwikkelingslanden
– de motie-Irrgang over het vrijmaken van extra middelen voor PPP’s op het
gebied van drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden
23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bagatelregeling
mededingingswet en Jaarverslag NMA
– de motie-Gesthuizen over het verbeteren van de onderhandelingspositie
van zelfstandige apothekers
– de motie-Aptroot/Vos over het bevorderen van een gezonde concurrentie
– de motie-Aptroot over onderzoek naar de financiën van
auteursrechtenorganisaties
– de motie-Aptroot over het stellen van eisen aan de jaarverslagen van de
auteursrechtenorganisaties
24. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transportraad
– de motie-Roemer c.s. over vrachtwagenchauffeurs die vrijwilligerswerk doen
bij de truckerruns
– de motie-Roemer over compensatie van en bijstand aan luchtreizigers
25. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat stakingen
vrachtwagenchauffeurs
– de motie-Madlener over teruggave van het kwartje van Kok
– de motie-De Krom over compensatie voor hoge brandstofprijzen
– de motie-Irrgang/De Krom over uitstel van de geplande btw-verhoging
26. Stemming over: motie ingediend bij het Spoeddebat situatie in tbs-kliniek
Oldenkotte
– de motie-De Roon over het herstellen van de veiligheid in kliniek
Oldenkotte
27. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet overige OCW-subsidies en de Wet Invoering en
financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de overgang
van de verantwoordelijkheid voor onderwijsvoorzieningen voor jongeren met
een handicap
31 383 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel
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28. Debat over het Verslag van de Europese Top met maximum spreektijden
van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten
Het lid Verdonk
2 minuten
29. VAO Palliatieve zorg (AO d.d. 27 mei 2008)
30. VAO Verpleeghuiszorg (AO 3 juni 2008)
31. VAO Zeevaartbeleid (AO d.d. 5 juni 2008)
32. VAO WMO (AO d.d. 11 juni 2008)
33. VAO Actieplan LeerKracht (AO d.d. 12 juni 2008)
34. VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 12 juni 2008)
35. VAO Voortgang Staatkundig proces Nederlandse Antillen (AO d.d. 11 juni
2008)
36. VAO Handhaving soorten/ trophyhunting (AO d.d. 18 juni 2008)
37. VAO Zorgzwaartepakketten (AO d.d. 19 juni 2008)
38. VAO Vervoerplan NS en beheer ProRail (AO d.d. 19 juni 2008)
39. VAO Brandveiligheid (AO d.d. 29 mei 2008)
31 009

40. 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)

31 356

41. Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..)

31 071

42. Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de
Wet arbeid en zorg (Vaderverlof)

31 084

31 343

43. Gezamenlijke behandeling van:
Wijziging van de Bekendmakingswet en enkele andere wetten in verband met
de elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling in geconsolideerde
vorm van wetten, algemene maatregelen van bestuur, anders dan bij wet of
algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende
voorschriften en andere besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden
zijn gericht (Wet elektronische bekendmaking)
Wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in
verband met de elektronische bekendmaking van verdragen en van besluiten
van volkenrechtelijke organisaties en de beschikbaarstelling daarvan in
geconsolideerde vorm

29 048

44. Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen
van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)
(repliek)

31 392

45. Wijziging van de Kieswet in verband met het verlenen van het kiesrecht
voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement aan alle
Nederlanders die in de Nederlandse Antillen en Aruba woonachtig zijn
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30 902

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

31 364

47. Goedkeuring van het op 21 december 2007 te New York totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde
Naties betreffende de Zetel van het Speciaal Tribunaal voor Libanon (Trb.
2007, 228 en Trb. 2008, 12)

31 365

48. Bepalingen verband houdende met de instelling van het Speciaal
Tribunaal voor Libanon, mede ter uitvoering van Resolutie 1757 van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 30 mei 2007

31 357

49. Wijziging van de Ziektewet, van het Burgerlijk Wetboek en van enkele
andere wetten in verband met het meldingsproces van een werknemer bij de
ongeschiktheid tot het verrichten van arbeid en de sanctie voor de werkgever
bij niet naleving van zijn verplichtingen in dit proces

31 469

50. Aanpassing van de Wet op de medische hulpmiddelen aan richtlijn nr.
2007/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007
tot wijziging van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad betreffende medische hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG betreffende het op de
markt brengen van biociden (PbEU L 247)

31 400

51. Wijziging van enkele wetten op het terrein van het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met het herstellen van
wetstechnische gebreken alsmede in verband met het aanbrengen van enkele
inhoudelijke wijzigingen

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

Stemmingen
31 320

3. Stemmingen in verband met:
Regels omtrent energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen
energie-efficiëntie)

Stemmingen
31 374

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de
werking van de elektriciteits- en gasmarkt

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met: moties ingediend bij Regels omtrent
energie-efficiëntie (Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficiëntie) en
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de
werking van de elektriciteits- en gasmarkt
– de motie-Hessels/Samsom over het niet stijgen van de totale kosten van
elektriciteit, gas en water voor de kleinverbruiker
– de motie-Zijlstra/Jansen over het op kostendekkend niveau brengen van de
meettarieven

31 320, 31 374, nr. 16
31 320, 31 374, nr. 17
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31 474

6. Voorjaarsnota 2008 met maximum
CDA, PvdA, SP en VVD
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
D66, PvdD en SGP
Het lid Verdonk

spreektijden van:
10 minuten
7 minuten
5 minuten
2 minuten

7. Hoofdlijnendebat «Zeker van zorg, nu en straks» en het pakket
maatregelen AWBZ 2009 met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie
8. Hoofdlijnendebat over het kabinetsstandpunt over het rapport van de
commissie-Bakker
9. VAO Besteding EU-middelen (AO d.d. 5 mei 2008)
10. VAO ABN AMRO (AO d.d. 10 juni 2008)
11. VAO Integrale voortgangsrapportage regeldruk (AO d.d. 5 mei 2008)
12. VAO Overheveling geneeskundige GGZ naar Zvw (AO d.d. 12 juni 2008)
13. VAO Kapitaallasten (AO d.d. 18 juni 2008)
14. VAO Functioneren CBR (AO d.d. 21 mei 2008)
31 474-IIA

15. Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-IIB

16. Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat
en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 474-III

17. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-IV

18. Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-V

19. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 474-VI

20. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-VII

21. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-VIII

22. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)

31 474-IXA

23. Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-IXB

24. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
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31 474-X

25. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-XI

26. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-XII

27. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 474-XIII

28. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 474-XIV

29. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-XV

30. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)

31 474-XVI

31. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-XVII

32. Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-XVIII

33. Wijziging van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 474-A

34. Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-B

35. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-C

36. Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-D

37. Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 474-E

38. Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-F

39. Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het
jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 363

40. Jaarverslag Nationale Ombudsman

31 065

41. Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk
Wetboek)
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28 867

42. 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

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

31 278

44. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van
de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de
praktijk

30 645

45. 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)

31 326

46. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in
verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energieinfrastructuurprojecten

Dinsdag 2 september

14.00 uur

Woensdag 3 september

10.15 uur

Donderdag 4 september

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

30 859

5. Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in
de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en
met wonen

Wetgevings-, notaoverleggen

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
Maandag 30 juni 2008 van 14.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Anders Betalen
voor Mobiliteit

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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