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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 9 september

14.00 uur

Woensdag 10 september

10.15 uur

Donderdag 11 september

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 859

3. Stemmingen in verband met:
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
30 859
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 459

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van enige belastingwetten (Belastingheffing excessieve
beloningsbestanddelen)
31 459 (bijgewerkt t/m nr. 16)
De Voorzitter: de leden Weekers en van Dijck trekken hun amendement,
stuk nr. 12, in.
– amendement Van Dijck /Weekers (10,I)
Indien verworpen:
– amendement Weekers/Van Dijck (11)

OVG1497
0708tkage050908
ISSN 0921 - 7371

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Indien verworpen:
– amendement Irrgang (14)
artikel I
amendement Van Dijck/Weekers (10,II)
amendement Irrgang (15,I)
artikel II
amendement Irrgang (16,I)
artikel III
amendement Van Dijck/Weekers (10,III)
artikel IV
amendement Irrgang (15,II) (invoegen onderdeel IVA)
amendement Irrgang (16,II) (invoegen onderdeel IVA)
NB: Indien amendement nr. 15 en amendement nr.16 beide zijn
aangenomen wordt in de tekst de zinsnede «op basis van artikel 32bb»
vervangen door: op basis van de artikelen 32bb en 32 bc.

– artikel V
– amendement Van Dijck/Weekers (10,IV)
Indien verworpen:
– amendement Weekers/Van Dijck (13)
– artikel VI
– artikel VII t/m IX
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
31 459, nr. 17
31 459, nr. 18

Stemmingen
29 937

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van enige belastingwetten
(Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen)
– de motie-Tony van Dijck over het opnemen van een gedragscode in de
corporate governance code
– de motie-Cramer c.s. over de uitwerking van de voorgenomen maatregelen
voor investeringen van TechnoPartners
6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met
enkele aanvullingen op de regeling inzake de nevenbetrekkingen van
rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding gedurende de
binnenstage
Stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

Stemmingen
31 317

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en
bijstand in verband met het verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers
31 317
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

31 317, nr. 7
31 317, nr. 8

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet werk en bijstand in verband met het
verstrekken van een uitkering aan mantelzorgers
– de motie-Van der Vlies c.s. over het maximaal uitkeren van het budget voor
mantelzorgers
– de motie-Van der Vlies c.s. over het voorkomen van negatieve gevolgen bij
overheveling van taken naar de Wmo
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31 317, nr. 9 (aangehouden)
31 317, nr. 10
31 317, nr. 11 (aangehouden)
Stemmingen
31 200-XVI, nr. 182
31 200-XVI, nr. 183
31 200-XVI, nr. 184
31 200-XVI, nr. 185
Stemmingen
31 278

– de motie-Sap/Leijten over een ruimere fiscale ondersteuning van de
combinatie van arbeid en mantelzorg
– de motie-Leijten over instrumenten om de nulurenindicatie bekendheid te
geven
– de motie-Leijten over ruimhartige beschikbaarheid van respijtzorg
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de zorg in het
weekend in verpleeghuizen
– de motie-Agema over een norm voor het minimumaantal uren zorg per
bewoner
– de motie-Agema over een deltaplan voor de arbeidsmarktproblemen in de
zorg
– de motie-Agema over inspecties bij verpleeg- en verzorgingshuizen in de
avond, de nacht en het weekend
– de motie-Leijten over het verbeteren van de kwaliteit in de ouderenzorg
10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van de
evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk
31 278
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel
11. VAO Klimaatbeleid (AO d.d. 2 juli 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
12. Debat over het onderzoek marktwerkingsbeleid met maximum
spreektijden van 7 minuten per fractie

28 867

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

31 419

14. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere
modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (reen dupliek)

31 337

15. Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende
afvalstoffen)

31 441

16. Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met decentralisering
van de langdurigheidstoeslag en op bevordering van maatschappelijke
participatie gerichte ondersteuning van huishoudens met schoolgaande
kinderen

31 262

17. Wijziging van de Warenwet in verband met de opneming van de
mogelijkheid om een last onder bestuursdwang op te leggen en enkele
andere wijzigingen

31 241

18. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van
onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan
een bloedtest in strafzaken)
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Dinsdag 16 september

15.00 uur

Woensdag 17 september

10.15 uur

Donderdag 18 september

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Aanbieding Begrotingen voor het jaar 2009
2. Algemene Politieke Beschouwingen
3. Stemmingen op donderdag 18 september over de ingediende moties bij de
Algemene Politieke Beschouwingen

Stemmingen
30 696

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de
lijkbezorging
– de motie-Anker over een format voor de toedeling van kosten
– de motie-Brinkman over regels voor toetsing van DNA van onbekende
lichamen

30 696, nr. 24
30 696, nr. 25

Dinsdag 23 september

14.00 uur

Woensdag 24 september

10.15 uur

Donderdag 25 september

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. VAO Jaarverslag AIVD/CTIVD/CIVD (AO d.d. 3 september 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
4. VAO Rapportage Europese Commissie inzake voortgang Roemenië en
Bulgarije (AO d.d. 3 september 2008) met maximum spreektijden van
2 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)

30 585

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

31 071

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

31 393

8. Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het
raadplegend burgemeestersreferendum
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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)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 6 oktober 2008 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het Energierapport
2008 (31 510)

Recesperiodes

–
–
–
–
–
–
–

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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