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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 1 juli

14.00 uur

Woensdag 2 juli

10.15 uur

Donderdag 3 juli

10.15 uur

A

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)
31 320 (bijgewerkt t/m nr. 15)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 374

artikel 1
amendement Jansen
artikel 2 t/m 8
amendement Jansen
artikel 10 t/m 13
amendement Jansen
artikel 14 t/m 34
amendement Jansen
amendement Jansen
beweegreden
wetsvoorstel

(15)
(11,I)
(11, II)
c.s. (13) (invoegen artikel 34a)
(10) (invoegen artikel 34a)

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de
werking van de elektriciteits- en gasmarkt
31 374 (bijgewerkt t/m nr. 31)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m I
gewijzigd amendement Jansen c.s. (26, I)
amendement Jansen c.s. (22, I)
amendement Jansen c.s. (22, II)
onderdeel J
onderdeel K
nader gewijzigd amendement Hessels/Samsom (31, I)
onderdeel L
gewijzigd amendement Samsom/Hessels (14)
onderdeel M
onderdelen N t/m P
amendement Jansen c.s. (27, I)
onderdeel Q
onderdelen R t/m T
amendement Zijlstra/Jansen (25, I) (invoegen onderdeel Ta)
onderdelen U en V
gewijzigd amendement Jansen c.s. (26, II)
nader gewijzigd amendement Hessels (29, I)
gewijzigd amendement Hessels/Samsom (31, II)
onderdeel W
onderdeel X
nader gewijzigd amendement Hessels c.s. (30, I)
onderdeel Y
onderdeel Z
amendement Jansen (7, I)
onderdeel AA
amendement Jansen (8, I) (invoegen onderdeel AB)
artikel I
artikel II, onderdelen A t/m C
nader gewijzigd amendement Hessels/Samsom (31, III)
onderdeel D
gewijzigd amendement Jansen c.s. (26, III)
amendement Jansen c.s. (22, III)
amendement Jansen c.s. (22, IV)
onderdeel E
amendement Jansen c.s. (27,II)
onderdeel F
onderdelen G t/m I
nader gewijzigd amendement Hessels c.s. (30, II)
onderdeel J
onderdeel K
gewijzigd amendement Jansen c.s. (26, IV)
nader gewijzigd amendement Hessels (29, II)
nader gewijzigd amendement Hessels/Samsom (31,IV)
onderdeel L
onderdelen M t/m O
amendement Jansen (7, II)
amendement Jansen (8,II)

N.B! Indien amendement Jansen (7) en amendement Jansen (8) beide
worden aangenomen komt de aanhef van onderdeel P te luiden: Na artikel
52c worden drie artikelen ingevoegd, luidende:.
–
–
–
–
–
–
–
–

onderdeel P
onderdelen Q en R
amendement Zijlstra/Jansen (25, II)(invoegen onderdeel Ra)
onderdelen S en T
artikel II
artikelen III t/m VII
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–2

Stemmingen

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

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

Stemmingen
21 501-33, nr. 166

6. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Transportraad
– de motie-Roemer over compensatie van en bijstand aan luchtreizigers

Stemmingen
31 473

7. Stemmingen in verband met:
Raming der voor de Tweede Kamer in 2009 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten
De Voorzitter: ik stel voor de raming voor 2009 vast te stellen.

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de
Raming van de Tweede Kamer voor het jaar 2009
De Voorzitter: dhr. Schinkelshoek wenst zijn motie op stuk nr. 7 te
wijzigen en verzoekt zijn motie op stuk nr. 8 aan te houden. Dhr. Aptroot
wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn
reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 473, nr. 7 (gewijzigd)
31 473, nr. 8 (aangehouden)
31 473, nr. 9
31 473, nr. 10
31 473,
31 473,
31 473,
31 473,
31 473,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

11 (gewijzigd)
12
13
14
15

31 473, nr. 16
31 473, nr. 17
31 473, nr. 18
31 473, nr. 19
31 473, nr. 20 (aangehouden)

Stemming
31 444-VIII, nr. 7

Stemmingen
30 895

– de gewijzigde motie-Schinkelshoek c.s. over een goede balans voor
actualiteit, debat, korte en lange termijn
– de motie-Schinkelshoek over het stimuleren van groepsbezoeken, met
name van jongeren
– de motie-Van Raak over bezuinigen op budgetten van fracties
– de motie-Aptroot over besluiten waardoor het Presidium weer de Kamer
bestuurt en daarover verantwoording aflegt
– de gewijzigde motie-Aptroot c.s. over vervangingsinvesteringen
– de motie-Brinkman over vermindering van de druk op de plenaire agenda
– de motie-Brinkman over invoering van een tweede vragenuurtje
– de motie-Duyvendak over dienstreizen per trein naar Londen
– de motie-Duyvendak/Kalma over de werking van
«regeerakkoorden/coalitieakkoorden» als deel van het parlementaire proces
van zelfreflectie
– de motie-Duyvendak/Ouwehand over koffie met het Max Havelaar-keurmerk
– de motie-Anker/Duyvendak over het houden van spoeddebatten in de
commissiezalen
– de motie-Ouwehand over facilitering van een duurzaam consumptiepatroon
– de motie-Ouwehand over een algemeen duurzaamheidsbeleid met concrete
doelstellingen
– de motie-Ouwehand over dierenwelzijn in het inkoop- en
aanbestedingsbeleid
9. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het jaarverslag 2007
– de motie-Jasper van Dijk over een heldere registratie voor het mbo van het
aantal bevoegde docenten
10. 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. 50)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–3

De Voorzitter: dhr. Jansen trekt zijn amendement, stuk nr. 20, en mw.
Neppérus haar amendementen, stuk nrs. 30 en 31, in.
–
–
–
–
–
–
–

subamendement Van der Staaij (48)
gewijzigd amendement Boelhouwer/Koppejan (45,I)
artikel 1
artikelen 2 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
– nader gewijzigd amendement Boelhouwer c.s. (50) (invoegen nieuw artikel
54a)
– artikelen 55 t/m 58
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

11. 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 Voorzitter: dhr. Koppejan wenst zijn motie op stuk nr. 41 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.

30 895, nr. 41 (gewijzigd)
30 895, nr. 42

30 895, nr. 43

– de gewijzigde motie-Koppejan/Wiegman-van Meppelen Scheppink over het
afschaffen van precarioheffingen op waterleidingen
– 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
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Stemming
24 587, nr. 288

12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Brandveiligheid
– de motie-De Wit over een inspectie naar het brandveiligheidniveau in de
justitiële inrichtingen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat over het Verslag van de
Europese Top
– de motie-De Roon over het staken van het goedkeuringsproces van het
Verdrag van Lissabon
– de motie-Ten Broeke c.s. over een passerelle in het Verdrag van Nice

21 501-20, nr. 388
21 501-20, nr. 389
Stemmingen
31 502, nr. 2

14. Stemmingen in verband met:
Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een
vacature in de Hoge Raad
De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet
schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in
Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste
commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:
1. Mw. mr. W.F. Groos
2. Mr. C.E. Drion
3. Mr. G. Snijders

Stemmingen
26 448, nr. 370

15. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over beëindiging van de status van groot project van
het project SUWI
De Voorzitter: ik stel u voor in te stemmen met het verzoek van de vaste
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de status van
groot project van SUWI te beëindigen.

Stemmingen
29 509, nr. 22 (aangehouden)
29 509, nr. 23
29 509, nr. 24 (aangehouden)
29 509, nr. 25

Stemmingen
31 200-XVI, nr. 158
31 200-XVI, nr. 159
31 200-XVI, nr. 160
31 200-XVI, nr. 161
31 200-XVI, nr. 162
31 200-XVI, nr. 163
31 200-XVI, nr. 164

Stemmingen
29 538, nr. 83
29 538, nr. 84
29 538, nr. 85

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Palliatieve zorg
– de motie-Van Miltenburg over het aantal zzp’ers in de terminale zorg
– de motie-Van Miltenburg over de financiering van kortdurende medische
zorg
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over een startkapitaal voor
het nationaal fonds palliatieve zorg
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over psychosociale zorg en
geestelijke verzorging
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verpleeghuiszorg
– de motie-Leijten/Kant over het stoppen van de certificatieprocessen
– de motie-Leijten/Kant over verbetering van bij- en nascholing
– de motie-Leijten/Kant over een leerwerkopleiding om het
personeelsbestand te vergroten
– de motie-Leijten/Kant over op een hoogwaardig niveau brengen van de
zorg verpleeg- en verzorgingshuizen
– de motie-Agema over het onaangekondigd uitvoeren van controles door de
Inspectie voor de Gezondheidszorg
– de motie-Agema over een noodplan om het ernstige tekort aan
gediplomeerde verpleegkundigen op te lossen
– de motie-Agema over het uitrusten van zorginstellingen met een adequaat
aircosysteem
18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WMO
– de motie-Agema over het versterken van de Wmo om fraude tegen te gaan
– de motie-Agema over het korten van gemeenten die niet voldoen aan hun
compensatieplicht
– de motie-Leijten/Kant over het niet langer aanbieden van een lager salaris
voor huishoudelijke zorg
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Stemming
29 984, nr. 142

Stemmingen

19. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Vervoerplan NS en beheer
ProRail
– de motie-De Krom over onderzoek naar het opnemen van kostenefficiëntie
als prestatie-indicator
20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zeevaartbeleid
De Voorzitter: de fractie van de PvdA verzoekt om eerst te stemmen over
motie nr. 5 alvorens te stemmen over motie nr. 4.

31 409, nr. 5
31 409, nr. 4

Stemmingen
31 009

– de motie-Remkes over maatregelen tot versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse zeescheepvaart
– de motie-Roefs/Kortenhorst over maatregelen tot herstel van de
concurrentiekracht van de Nederlandse zeescheepvaart
21. Stemmingen in verband met:
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)
31 009 (bijgewerkt t/m nr. 11)
De Voorzitter: mw. Ouwehand trekt haar amendement, stuk nr. 10, in.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

31 009, nr. 12
31 009, nr. 13

Stemmingen

amendement Teeven/Ouwehand
amendement Teeven/Ouwehand
artikel I
amendement Teeven/Ouwehand
artikel II
amendement Teeven/Ouwehand
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

(11,I)
(11,II)
(11,III)
(11,IV) (Invoegen artikel IIA)

22. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
– de motie-Ouwehand over een inventarisatie van ethische vraagstukken
inzake voortplantingstechnieken in de veehouderij
– de motie-Ouwehand/Van Velzen over waarborging van het
handhavingsniveau van de AID op het huidige niveau
23. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Passend
onderwijs
De Voorzitter: mw. Kraneveldt-van der Veen wenst haar motie op stuk nr.
3 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.

31 497, nr. 3 (gewijzigd)
31 497, nr. 4 (aangehouden)
31 497, nr. 5
31 497, nr. 6

– de gewijzigde motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over kleinere aanjaagsubsidies
– de motie-Dibi over een breed scala aan experimenten voor de verdere
ontwikkeling van passend onderwijs
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over het wegwerken van de
clusterschotten
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over duidelijkheid omtrent
resultaten van de experimenten en draagvlak onder ouders en leraren
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Stemming

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het wetgevingsoverleg
van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de jaarverslagen 2007
De Voorzitter: dhr. Heijnen wenst zijn motie op stuk nr. 15 nader te
wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan
dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 444-VII, nr. 15 (nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Heijnen over streefcijfers voor het aantal
medewerkers met een arbeidshandicap in rijksdienst

Stemming

25. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste
commissie voor Verkeer en Waterstaat over het jaarverslag 2007
– de motie-Koopmans/Van Hijum over ombouwen van de keersluis bij
Zwartsluis tot schutsluis

31 444-XII, nr. 7

Stemmingen

26. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over het jaarverslag 2007
De Voorzitter: dhr. Boekesteijn wenst zijn motie op stuk nr. 8 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.

31 444-V, nr. 8 (gewijzigd)
31 444-V, nr. 9
31 444-V, nr. 10

Stemmingen
27 923, nr. 54
27 923, nr. 55
27 923, nr. 56
27 923, nr. 57 (aangehouden)
Stemmingen
31 392

– de gewijzigde motie-Boekesteijn over het opnemen van informatie over
realisatie van doelen, prestaties en middelen in het jaarverslag 2008
– de motie-Boekesteijn over het specifiek, meetbaar en tijdgebonden maken
van het project De millenniumontwikkelingsdoelen dichterbij
– de motie-Ferrier c.s. over versterking van basisgezondheidssystemen in
ontwikkelingslanden
27. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan LeerKracht
– de motie-Jasper van Dijk over realisering van het advies van Rinnooy Kan
– de motie-Jasper van Dijk over afzien van invoering van prestatiebeloning in
het onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over niet invoeren van de nieuwe
beloningsleidraad van de VO-raad
– de motie-Dibi over onderzoek naar de werkdruk in het onderwijs
28. Stemmingen in verband met:
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
31 392 (bijgewerkt t/m nr.12)
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

31 392, nr. 9
31 392, nr. 10

amendement Van der Staaij (12)
amendement Brinkman (8)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

29. Stemmingen over: moties ingediend bij 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
– de motie-Griffith over onderzoek naar de optie om het kiesrecht voor
Europese verkiezingen te koppelen aan een tijdsbepaling
– de motie-Brinkman over evenredige verdeling van de jaarlijkse bijdrage aan
de EU
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31 392, nr. 11

– de motie-Brinkman over terugvorderen van de kosten van verkiezingen
voor het Europees Parlement op de Nederlandse Antillen en Aruba

Stemmingen

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgang Staatkundig
proces Nederlandse Antillen
– de motie-Brinkman over een stappenplan voor de aanpak van corruptie
– de motie-Brinkman over het niet betalen voor schuldsanering
– de motie-Brinkman over een plan van aanpak voor het politiekorps en het
OM van Sint Maarten
– de motie-Van Raak over verhoging van de belastingtarieven in de speciale
economische zones
– de motie-Remkes c.s. over de concept-algemene maatregel van
rijksbestuur

31 200-IV, nr. 57
31 200-IV, nr. 58
31 200-IV, nr. 59
31 200-IV, nr. 60
31 200-IV, nr. 61

Stemmingen
31 084

31. Stemmingen in verband met:
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)
31 084 (bijgewerkt t/m nr. 8)
De Voorzitter: dhr. Schinkelshoek trekt zijn amendement, stuk nr. 7, in.
– artikelen I t/m XVII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 343 (R 1846)

32. Stemmingen in verband met:
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
31 343 (R 1846) (bijgewerkt t/m nr. 7)
De Voorzitter: dhr. Schinkelshoek trekt zijn amendement, stuk nr. 7, in.
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

33. Stemming over: motie ingediend bij 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) en 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
De Voorzitter: dhr. Schinkelshoek verzoekt zijn motie op stuk nr. 9 aan te
houden.

31 084, 31 343, nr. 9 (aangehouden)

– de motie-Schinkelshoek/Van der Staaij over het verschijnen van officiële
overheidspublicaties op papier
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Stemmingen
30 902

34. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie van
de dualisering van het gemeenteen provinciebestuur
30 902 (bijgewerkt t/m nr. 11)
– amendement Brinkman (11,I)
Indien 11,I verworpen:
– amendement Van Beek (10)
– amendement Brinkman (11,II)
– artikel I
– artikelen II t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 902, nr. 14

Stemmingen
31 222, nr. 27
31 222, nr. 28
31 222, nr. 29
31 222, nr. 30
31 222, nr. 31
31 222, nr. 32
31 222, nr. 33

31 474

35. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gemeente- en
Provinciewet in verband met de evaluatie van de dualisering van het
gemeente- en provinciebestuur
– de motie-Pechtold/Van der Staaij over het niet doorvoeren van wijzigingen
in de lokale democratie die zijn ingegeven door bezuinigingen
36. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kinderopvang
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over een overzicht van de extra
kosten voor kinderopvang
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over overleg met de sector en de
sociale partners
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over overleg over de stelselwijziging
van gastouderopvang
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over waarborging van de huidige
flexibiliteit van de kinderopvang
– de motie-Koşer Kaya c.s. over afzien van de bezuiniging op kinderopvang
– de motie-Van Gent c.s. over een notitie koopkrachteffecten kinderopvang
– de motie-Langkamp over het werkgeversdeel in de kosten van
kinderopvang
37. Voorjaarsnota 2008 met maximum spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
15 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
10 minuten
D66, PvdD en SGP
7 minuten
Het lid Verdonk
3 minuten
38. Hoofdlijnendebat «Zeker van zorg, nu en straks» en het pakket
maatregelen AWBZ 2009 met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie
39. Hoofdlijnendebat over het kabinetsstandpunt over het rapport van de
commissie-Bakker met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie
40. Debat over pre-implantatie genetische diagnostiek met maximum
spreektijden van 8 minuten per fractie
41. VAO Besteding EU-middelen (AO d.d. 5 juni 2008)
42. VAO ABN AMRO (AO d.d. 10 juni 2008)
43. VAO Integrale voortgangsrapportage regeldruk (AO d.d. 5 juni 2008)
44. VAO Overheveling geneeskundige GGZ naar Zvw (AO d.d. 12 juni 2008)
45. VAO Kapitaallasten (AO d.d. 18 juni 2008)
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46. VAO Functioneren CBR/ Verkeersveiligheid (AO d.d. 21 mei 2008)
47. VAO Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (AO d.d.
19 juni 2008)
48. VAO Handhaving en gegaste containers (AO d.d. 17 juni 2008)
49. VAO Bagatelregeling mededingingswet en Jaarverslag NMA (heropening)
50. VAO Zorgzwaartepakketten (AO d.d. 19 juni 2008)
51. VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 12 juni 2008)
52. VAO Verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet (AO d.d. 24 juni 2008)
53. VAO Opheffing bordeelverbod (AO d.d. 19 juni 2008)
54. VAO Aanbesteding Nieuwe Rijksmuseum (AO d.d. 12 juni 2008)
55. VAO Verdeling extra wijkengeld (AO d.d. 24 juni 2008)
56. VAO OV-Chipkaart (AO d.d. 24 juni 2008)
57. VAO Flankerend beleid MOE-landen (AO d.d. 25 juni 2008)
58. VAO VWA en diertransporten (AO d.d. 25 juni 2008)
59. VAO Pakketadvies (AO d.d. 25 juni 2008)
60. VAO Beleidsbrief ruimtevaart (AO d.d. 26 juni 2008)
61. VAO SDE-regeling (AO d.d. 25 juni 2008)
62. VAO «Beleidsregel reguleringskader gastransport landelijke netbeheer
GTS» (AO d.d. 26 juni 2008)
63. VAO Vreemdelingen-en asielbeleid (AO d.d. 26 juni 2008)
64. VAO Handhaving soorten/ trophyhunting (AO d.d. 18 juni 2008)
31 474-IIA

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

31 474-IIB

66. 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

67. 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

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

31 474-V

69. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)
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31 474-VI

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

31 474-VII

71. 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

72. 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

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

31 474-IXB

74. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 474-X

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

31 474-XI

76. 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

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

31 474-XIII

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

31 474-XIV

79. 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

80. 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

81. 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

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

31 474-XVIII

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

31 474-A

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

31 474-B

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

31 474-C

86. Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
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31 474-D

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

31 474-E

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

31 474-F

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

31 363

90. Jaarverslag Nationale Ombudsman

31 356

91. Vaststelling van een nieuwe Mediawet (Mediawet 20..) (re- en dupliek)

29 048

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

31 505

93. Technische aanpassing en actualisering van de Wet financieel statuut van
het Koninklijk Huis

31 115

94. Wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende enkele
technische aanpassingen

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

31 065

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

28 867

7. 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

8. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (heropening)
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31 278

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

Dinsdag 9 september

14.00 uur

Woensdag 10 september

10.15 uur

Donderdag 11 september

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

30 645

4. 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)

31 071

5. Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de
Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (re- en dupliek)

Wetgevings-, notaoverleggen

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
Maandag 30 juni 2008 van 20.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Wijziging van de
Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met
toepassing van de rijkscoördinatieregeling op energie-infrastructuurprojecten
(31 326)
Woensdag 2 juli 2008 van 13.30 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
Strategische agenda hoger onderwijs (31 288, nr. 31)

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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