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draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 30 september

14.00 uur

Woensdag 1 oktober

10.15 uur

Donderdag 2 oktober

10.15 uur

A

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

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het onderzoek
marktwerkingsbeleid
De Voorzitter: dhr. Van der Ham trekt zijn motie op stuk nr. 354 in.

24 036, nr. 351
24 036, nr. 352
24 036, nr. 353
24 036, nr. 354 (ingetrokken)

Stemmingen
31 337

– 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
4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet milieubeheer (enkele wijzigingen betreffende
afvalstoffen)
31 337 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–

OVG1504
0809tkage260908
ISSN 0921 - 7371

amendement Poppe c.s. (9)
artikel I
artikelen IA t/m IV
beweegredenen
wetsvoorstel
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Stemming
31 337, nr. 10

Stemmingen
30 696

5. 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
6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de lijkbezorging
30 696 (bijgewerkt t/m nr. 26)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 696, nr. 25
30 696, nr. 28 (gewijzigd, was nr. 24)
30 696, nr. 29
30 696, nr. 30

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)
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

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de
lijkbezorging
– de motie-Brinkman over regels voor toetsing van DNA van onbekende
lichamen
– de motie-Anker/Van der Staaij over een model dat een reële kostenopbouw
en -vergelijking tussen verschillende gemeenten mogelijk maakt
– de motie-Arib over een evaluatie van de werking van artikel 10a van de
Wet op de lijkbezorging
– de motie-Arib over het instellen van proefregio’s waarin bij iedere
minderjarige een lijkschouw wordt verricht
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Stemmingen
30 184, nr. 22
30 184, nr. 23
30 184, nr. 24

Stemmingen
25 847, nr. 64
25 847, nr. 65
25 847, nr. 66
25 847, nr. 67

Stemmingen
29 248, nr. 54
29 248, nr. 55
29 248, nr. 56
29 248, nr. 57
29 248, nr. 58
29 248, nr. 59
29 248, nr. 60
Stemmingen
31 239, nr. 38
31 239, nr. 39 (ingetrokken)

Stemmingen
30 545, nr. 59
30 545, nr. 60

Stemmingen
30 977, nr. 14
30 977, nr. 15
30 977, nr. 16 (aangehouden)

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Burgerforum kiesstelsel
– de motie-Kalma/Schinkelshoek over de uitwerking van een Charter voor
Burgerparticipatie
– de motie-Van Raak over het bijvoegen van een begroting en
verantwoording bij voorstellen voor burgerfora
– de motie-Van der Staaij/Van der Ham over een advies van de Kiesraad
over het systeem van restzetelverdeling
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toegankelijkheid openbaar
vervoer
– de motie-Roemer/De Krom over het inzetten van volledig toegankelijke
treinen in 2030
– de motie-Roemer over een toilet in volledig toegankelijke treinen
– de motie-Roemer/De Krom over de toegankelijkheid van stations in 2030
– de motie-Mastwijk/Roefs over verbetering van de toegankelijkheid van
bestaande treinen
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vrije prijsvorming
ziekenhuiszorg
– de motie-Van Gerven over verder onderzoek naar de gevolgen van de
uitbreiding van de vrije prijsvorming
– de motie-Van Gerven over het niet onderbrengen van ischemische en
aanverwante aandoeningen in het vrije B-segment
– de motie-Van Gerven over het niet afwentelen op de burger van
overschrijdingen van het budgettair kader zorg
– de motie-Van der Veen c.s. over een rapportage over de prijs- en
volumeontwikkelingen in het B-segment
– de motie-Agema over een pas op de plaats met de uitbreiding van het vrije
B-segment per 1 januari 2009
– de motie-Agema over het niet zoeken van prijsbeheersingsinstrumenten in
pakketverkleining of een eigen bijdrage
– de motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over groene stroom
– de motie-Madlener over het kosteloos omzetten van
groene-stroomcontracten in normale stroomcontracten
– de motie-Madlener over het voortvarend behandelen van de
vergunningaanvraag voor de bouw van een kerncentrale
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WWB onderwerpen
– de motie-Fritsma over open kaart spelen bij het in kaart brengen van de
financiële gevolgen van de pardonregeling
– de motie-Karabulut c.s. over compensatie van alleenstaande ouders met
inwonende studerende kinderen boven de achttien jaar
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarverslagen
AIVD/CTIVD/CIVD
– de motie-Brinkman over het verbieden van alle organisaties die op de
terreurlijsten voorkomen
– de motie-Brinkman over het uitzetten van personen die mogelijk een gevaar
vormen voor de nationale veiligheid
– de motie-Van Raak over beoordeling van veiligheidsonderzoeken door de
Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
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Stemmingen
28 684, nr. 170
28 684, nr. 171
28 684, nr. 172
28 684, nr. 173
28 684, nr. 174
28 684, nr. 175
31 700-IXA
31 700-IXB
31 700-G

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de situatie in
Gouda
– de motie-Brinkman over het inzetten van het leger
– de motie-Brinkman over het onder curatele stellen van burgemeesters
– de motie-Brinkman over het geven van topprioriteit aan de aanhouding van
verdachten van straatterrorisme
– de motie-Kant over het wegnemen van tekorten aan agenten
– de motie-Griffith over een landelijke vliegende brigade
– de motie-Griffith over een landelijke aanpak van probleemjongeren
15. Algemene Financiële Beschouwingen

16. VAO Fusie AID/PD/VWA (AO d.d. 11 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
17. VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 11 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
18. VAO Betalingen aan Nederlanders in VN-dienst (AO d.d. 11 september
2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
19. VAO Reanimatiebeleid (AO d.d. 23 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
20. VAO Wettelijke maatregel tot plaatsing in een inrichting voor
Stelselmatige Daders (ISD) (AO d.d. 23 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
21. VAO Plan van Scholen (AO d.d. 25 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
22. Debat over het fixatie-en isoleerbeleid in zorginstellingen met spreektijden
van maximaal 4 minuten per fractie
31 503

23. Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de
aanwijzing van de nevenvestigingsplaatsen Wageningen, Gorinchem,
Winschoten, Groenlo en Oude IJsselstreek als nevenzittingsplaats

31 118

24. Goedkeuring van twee op 12 februari 2004 te Parijs tot stand gekomen
Protocollen houdende wijziging onderscheidenlijk van het Verdrag van Parijs
van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de
kernenergie en van het Verdrag van Brussel van 31 januari 1963 tot
aanvulling van het Verdrag van Parijs, beide verdragen zoals gewijzigd bij
Aanvullend Protocol van 28 januari 1964 en bij Protocol van 16 november
1982

31 119

25. Wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen ter uitvoering van
het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging van het Verdrag van 29
juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie
en ter uitvoering van het Protocol van 12 februari 2004 houdende wijziging
van Verdrag van 31 januari 1963 tot aanvulling van het Verdrag van 29 juli
1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie

31 385

26. Wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband
met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk
optreden tegen advocaten en notarissen
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31 360

27. Wijziging van de Wet financiering decentrale overheden en enkele andere
wetten ten behoeve van een verbeterde werking van de financieringsfunctie
van decentrale overheden

Dinsdag 7 oktober

14.00 uur

Woensdag 8 oktober

10.15 uur

Donderdag 9 oktober

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

31 441

3. Stemmingen in verband met:
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
4. Debat over de JSF met spreektijden van maximaal 5 minuten per fractie

31 700-I

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het
jaar 2009

31 700-IIA

6. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2009

31 700-IIB

7. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse
Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het
kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009

31 700-III

8. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009

31 071

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

30 826

10. Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een
verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

31 334

11. Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn
nr. 78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van de Raad wat
betreft de verplichte opstelling van een verslag van een onafhankelijke
deskundige bij fusies of splitsingen van naamloze vennootschappen

31 493

12. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns
en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele
andere producten in verband met Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad van
de Europese Unie van 20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie
aanpassing reizigersvrijstelling)
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31 324

13. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie

31 393

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

31 361

15. Goedkeuring van de regeling van de staatssecretaris van Financiën van
23 november 2007, nr. DB2007/00637 (Stcrt. 230) tot buitentoepassingstelling
voor een gedeelte van 2007 van de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen, de energie-investeringsaftrek en de milieuinvesteringsaftrek

31 430

16. Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte
bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet
BGV-zones) (re- en dupliek)

30 585

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

Dinsdag 21 oktober

14.00 uur

Woensdag 22 oktober

10.15 uur

Donderdag 23 oktober

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

31 700-IV

4. Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het
jaar 2009

31 700-XIII

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2009

31 700-D

6. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2009

30 645

7. 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)

31 065

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

31 411

9. Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van
de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet
College voor examens)
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Dinsdag 28 oktober

14.00 uur

Woensdag 29 oktober

10.15 uur

Donderdag 30 oktober

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

31 354

4. Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake
ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of
die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van
gedragsregels voor de overheid)

Dinsdag 4 november

14.00 uur

Woensdag 5 november

10.15 uur

Donderdag 6 november

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

31 700-VI

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2009

31 700-XVI

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

Dinsdag 11 november

14.00 uur

Woensdag 12 november

10.15 uur

Donderdag 13 november

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

31 700-V

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2009
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31 700-XVII

5. Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2009

Dinsdag 18 november

14.00 uur

Woensdag 19 november

10.15 uur

Donderdag 20 november

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

31 700-XI

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat
van het Waddenfonds voor het jaar 2009

31 700-VII

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Dinsdag 25 november

14.00 uur

Woensdag 26 november

10.15 uur

Donderdag 27 november

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

31 700-X

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2009

31 700-XV

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

31 700-E

6. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2009

Dinsdag 2 december

14.00 uur

Woensdag 3 december

10.15 uur

Donderdag 4 december

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

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

31 700-XVIII

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

Dinsdag 9 december

14.00 uur

Woensdag 10 december

10.15 uur

Donderdag 11 december

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

31 700-XIV

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

31 700-VIII

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

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)
Maandag 27 oktober 2008 van 10.15 – 16.30 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel Sport van de begroting VWS voor het jaar 2009
Maandag 27 oktober 2008 van 13.30 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Cultuur van de begroting OCW
Maandag 10 november 2008 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Binnenlands bestuur van de begroting BZK, de fondsen B en C
en de Trendnota overheid
Maandag 10 november 2008 van 16.30 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Politie van de begroting BZK

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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Spreektijden begrotingsbehandelingen (inclusief de Algemene
Financiële Beschouwingen)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Lid Verdonk

410
360
310
300
190
180
170
120
120
120
35

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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