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Vergaderjaar 2008–2009

Agenda

9 januari 2009

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 13 januari

14.00 uur

Woensdag 14 januari

10.15 uur

Donderdag 15 januari

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
31 721

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met de
vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming
wegprojecten)
Stemmingslijst wordt nader rondgedeeld: wetsvoorstel wordt maandag
12 januari in wetgevingsoverleg behandeld.
4. VAO Godslastering (AO d.d. 10 december 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Verzamel AO Defensie (AO d.d. 17 december 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Taxi (AO d.d. 19 november 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 907

7. Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het
burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

31 446

8. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)

31 324

9. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie (re- en dupliek)
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31 386

10. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het
deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de
mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele
andere wijzigingen

Dinsdag 20 januari

14.00 uur

Woensdag 21 januari

10.15 uur

Donderdag 22 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Suriname (AO d.d. 17 december 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)

31 579

6. Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van
diensten op de interne markt (Dienstenwet)

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)

30 826

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

31 466

9. Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband
met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg

31 301

10. Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel
door een depotstelsel)

30 424

30 425

11. Gezamenlijke behandeling van:
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige
andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en
het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de
bestuurders van waterschappen
Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en
pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet en de Gemeentewet in
verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit
nevenfuncties
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30 426

30 427

30 693

Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige
andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging
van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van
de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale
ombudsman
Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van
politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en
topambtenaren (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en
topambtenaren)
Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers

31 058

12. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

31 538

13. Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse
Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot
oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007,
227)

30 585

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

Dinsdag 27 januari

14.00 uur

Woensdag 28 januari

10.15 uur

Donderdag 29 januari

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

30 520

4. Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en
Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn
bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

31 124

5. Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)

31 354

6. 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)

31 458

7. Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere
wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de
bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging
boetestelsel financiële wetgeving)
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Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 12 januari 2009 van 15.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over Wijziging van de Spoedwet
wegverbreding en de Tracéwet in verband met de vereenvoudiging van de
onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming wegprojecten)

Recesperiodes

–
–
–
–
–

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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