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Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

12 september 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 16 september

15.00 uur

Woensdag 17 september

10.15 uur

Donderdag 18 september

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Aanbieding Miljoenennota en de begrotingshoofdstukken voor het jaar
2009
2. Algemene Politieke Beschouwingen met maximum spreektijden van:
CDA en PvdA
35 minuten
SP en VVD
30 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
20 minuten
D66, PvdD en SGP
15 minuten
Lid Verdonk
5 minuten
3. Stemmingen op donderdag 18 september einde vergadering, ook over de
ingediende moties bij de Algemene Politieke Beschouwingen
Stemmingen
30 696

4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging
30 696 (bijgewerkt t/m nr. 26)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG1499
0708tkage120908
ISSN 0921 - 7371

artikel I, aanhef
amendement Brinkman (16,I)
onderdeel A
onderdelen B t/m Bb
amendement Arib (11,A) (invoegen nieuw onderdeel Bc)
onderdeel C
amendement Arib (11,B) (invoegen nieuw onderdeel Ca)
onderdeel D
amendement Arib (11,C) (invoegen nieuw onderdeel Da)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 696, nr. 24
30 696, nr. 25

Stemmingen
31 250, nr. 25
31 250, nr. 26 (ingetrokken)
31 250, nr. 27
31 250, nr. 28 (aangehouden)
Stemmingen
31 337

onderdelen E en F
amendement Anker (17) (invoegen nieuw onderdeel Fa)
amendement Arib (11,D) (invoegen nieuw onderdeel Fa)
gewijzigd amendement Knops (19) (invoegen nieuw onderdeel Fa)
amendement Brinkman (16,II) (invoegen nieuw onderdeel Fa)
onderdelen G en H
gewijzigd amendement Knops (18) (invoegen nieuw onderdeel Ha)
amendement Anker (15)
onderdeel I
onderdeel J
gewijzigd amendement Van Beek (26,I)
onderdeel K
amendement Van Raak/Knops (23) (invoegen nieuw onderdeel Ka)
onderdelen L t/m Ua
amendement Arib (11E) (onderdeel V vervalt)
onderdeel V
onderdelen W t/m AA
artikel I
artikel II
gewijzigd amendement Van Beek (26,II) ( invoegen nieuw artikel IIA)
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

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
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaatbeleid en
duurzaamheid
– de motie-Ouwehand over doelstellingen voor een transitie naar de
consumptie van duurzaam geproduceerde eiwitten
– de motie-Ouwehand over een kabinetsbrede aanpak duurzame
ontwikkeling
– de motie-Ouwehand over een algemeen duurzaamheidsbeleid voor het
Tweede Kamerapparaat
– de motie-Vendrik over klimaatadaptatie in ontwikkelingslanden
7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende
afvalstoffen)
31 337 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–

Stemming
31 337, nr. 10

amendement Poppe c.s. (9)
artikel I
artikelen IA t/m IV
beweegredenen
wetsvoorstel

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer
(enkele wijzigingen betreffende afvalstoffen)
– de motie-Poppe over het verlagen van de afvalstoffenheffing met de
opbrengsten uit het afvalfonds
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Stemmingen
23 645, nr. 236
23 645, nr. 237
23 645, nr. 238

Stemmingen
31 419

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de prijsstijgingen van nationale vervoersbewijzen
– de motie-Madlener/Roemer over het maximaal verhogen van de tarieven
met 3,6%
– de motie-Roemer over het richten van het beleid op de aantrekkelijkheid
van het openbaar vervoer
– de motie-Van Gent over het beperken van de tariefsverhoging tot de
verwachte stijging van de kosten van levensonderhoud
10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie in verband met verdere
modernisering van het stelsel van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
31 419 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
Stemmingen

31 419, nr. 14
31 419, nr. 15

Stemmingen
24 036, nr. 351
24 036, nr. 352
24 036, nr. 353
24 036, nr. 354

Stemming
29 023, nr. 60

artikel I, onderdelen A en B
amendement Ulenbelt (9) (onderdeel C vervalt)
onderdeel C
onderdelen D t/m G
amendement Ulenbelt (11)
amendement Smeets/Jan Jacob van Dijk (7)
onderdeel H
onderdelen I t/m M
amendement Jan Jacob van Dijk/Smeets (8)
onderdeel N
onderdeel O
amendement Aptroot (12)
Indien 12 verworpen:
– amendement Ulenbelt (10)
onderdeel P
onderdelen Q t/m S
Artikel I
artikelen IA t/m III
beweegreden
wetsvoorstel

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de
bedrijfsorganisatie in verband met verdere modernisering van het stelsel van
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
– de motie-Aptroot over intrekking van de Wet op de bedrijfsorganisatie
– de motie-Aptroot over kiesrecht voor ondernemers bij de samenstelling van
het bestuur van een schap
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het onderzoek
marktwerkingsbeleid
– de motie-Kant over een parlementair onderzoek
– de motie-Vos/Vendrik over een adviesaanvraag aan de SER inzake
waarborging van publieke belangen bij marktwerking
– de motie-Vendrik over toepassing van de markteffectentoets op de vrije
prijsvorming in de curesector
– de motie-Van der Ham over een adviesaanvraag inzake marktwerking in de
gezondheidszorg
13. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de tarieven voor
transport van elektriciteit en gas
– de motie-Vendrik/Graus over het teruggeven van niet-redelijke winsten van
netbedrijven
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Stemmingen
31 241

14. Stemmingen in verband met:
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)
31 241
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 867

15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)
28 867 (bijgewerkt t/m nr. 19)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

31 363, nr. 4

artikel I, onderdelen A en Aa
amendement Van der Staaij (18,I)
onderdeel B
amendement Anker (14,I)
amendement Van der Staaij (18,II)
onderdeel C
onderdelen D t/m Ed
amendement Anker (14, II)
onderdeel Ee
onderdelen F t/m K
artikel I
amendement Anker (14, III)
artikel II
artikelen III en IV
amendement Anker (14, IV)
artikel V
artikelen VI en VII
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het Verslag van de
Nationale ombudsman over 2007
De Voorzitter: dhr. Pechtold wenst zijn motie op stuk nr. 4 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de motie-Pechtold c.s. over de reikwijdte van de bevoegdheid van de
Nationale ombudsman

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
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3. Stemmingen
4. VAO Jaarverslag AIVD/CTIVD/CIVD (AO d.d. 3 september 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Toegankelijkheid openbaar vervoer (AO d.d. 4 september 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Vrije prijsvorming ziekenhuiszorg (AO d.d. 10 september 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Burgerforum kiesstelsel (AO d.d. 10 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO WWB onderwerpen (AO d.d. 11 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
9. VAO Fusie AID/PD/VWA (AO d.d. 11 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
30 645

10. 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

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

31 071

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

31 393

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

31 065

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

31 441

15. 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

Dinsdag 30 september

14.00 uur

Woensdag 1 oktober

10.15 uur

Donderdag 2 oktober

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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31 700-IXA
31 700-IXB

4. Algemene Financiële Beschouwingen

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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