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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 maart

14.00 uur

Woensdag 18 maart

10.15 uur

Donderdag 19 maart

10.15 uur

A

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

30 573, nr. 37
30 573, nr. 38
Stemming
31 700-A, nr. 82

Stemmingen
31 490, nr. 12
31 490, nr. 13
31 490, nr. 14 (aangehouden)
31 490, nr. 15

OVG1546
0809tkage130309
ISSN 0921 - 7371

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over een uitspraak
van het Europees Hof op grond waarvan Turkse dienstverleners zonder visum
naar Nederland kunnen reizen
– de motie-Fritsma over het materieel ongedaan maken van de uitspraak van
het Europese Hof van Justitie van 19 februari 2009
– de motie-De Krom over het behouden van de visumplicht voor Turken
4. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de Noord-Zuidlijn
in Amsterdam
– de motie-Madlener over bewerkstelligen dat de lokale lasten van
Amsterdam vijf jaar niet stijgen
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vernieuwing Rijksdienst
– de motie-Schinkelshoek c.s. over gezamenlijke huisvesting van
departementen
– de motie-Heijnen c.s. over evenredige verdeling over de provincies van de
reductie van formatieplaatsen
– de motie-Van der Burg over evaluatie van de programmaministeries
– de motie-Van der Burg over herinrichting van departementen met
beleidsmatige raakvlakken
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Stemmingen
30 573, nr. 39
30 573, nr. 40
30 573, nr. 41

Stemmingen
28 982, nr. 66
28 982, nr. 67
28 982, nr. 68

Stemming

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Migratie en Ontwikkeling
– de motie-De Krom over het toevoegen van een financiële paragraaf aan de
beleidsnotitie Internationale Migratie en Ontwikkeling 2008
– de motie-De Krom over het schrappen van de pilot ter stimulering van
tijdelijke arbeidsmigratie vanuit ontwikkelingslanden
– de motie-Gill’ard/Ferrier over uitwerking van het terugkeerbeleid voor
tijdelijke arbeidsmigranten
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat over de gedeeltelijke overname van Nuon en Essent
– de motie-Graus over het voorkomen van de overname van Nuon door
Vattenfall
– de motie-Jansen over een overzicht van het maximale fiscale effect van de
privatisering van Nuon en Essent
– de motie-Van Gent over het in overheidshanden blijven van het juridisch en
economisch eigendom van de kerncentrale Borssele
8. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over verticale
integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders
De Voorzitter: de heer Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 134
aan te houden.

27 295, nr. 134 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven over onderzoek naar de financiële problemen van het
Vlietland Ziekenhuis

Stemmingen
31 790

9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging
van het collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden
31 790 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

31 790, nr. 14

Stemmingen
31 504 (R 1864)

amendement Dibi (12,I)
amendement Jasper van Dijk (13)
artikel I
artikel II
amendement Dibi (12,II)
artikel III
artikelen IV en V
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet
studiefinanciering 2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het collegegeld en de
aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden
– de motie-Dibi over versterking van de educatie van kinderen, jongeren en
volwassenen
11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van
ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht
31 504 (bijgewerkt t/m amendement nr. 2)
–
–
–
–

artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming

31 504 (R 1864), nr. 7

Stemmingen
29 398, nr. 141 (ingetrokken)
29 398, nr. 142
29 398, nr. 144
29 398, nr. 145
29 398, nr. 146
29 398, nr. 147 (gewijzigd,
was nr. 143)
Stemmingen
31 888, nr. 1
31 888, nr. 2
31 888, nr. 3 (aangehouden)
Stemmingen
31 889, nr. 1
31 889, nr. 2

Stemmingen
26 488, nr. 149

12. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet militair
tuchtrecht in verband met het tegengaan van ongewenst gedrag binnen de
krijgsmacht
– de motie-Poppe over het overdragen van zaken aan de Marechaussee als
de gebruikelijke disciplinaire straffen onvoldoende zijn
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verkeersveiligheid
– de motie-Aptroot over het afzien van plannen waardoor het
bromfietsrijbewijs duurder wordt
– de motie-Aptroot over verhoging van de maximumsnelheid tot 130 km/uur
– de motie-De Rouwe/Roefs over een regeling voor de begeleiding van
minderjarige automobilisten
– de motie-De Rouwe/Roefs over onderzoek naar reductie van het aantal
verkeersborden
– de motie-De Rouwe over het theorie-examen voor automobilisten als
mogelijk theorie-examen voor bromfietsers
– de gewijzigde motie-Madlener/Aptroot over het niet invoeren van het
bromfietspraktijkexamen
14. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Roemer over
misstanden bij het CBR
– de motie-Roemer over een onafhankelijk onderzoek naar de problemen bij
het CBR
– de motie-Roemer over het met rijscholen bespreken van het convenant
– de motie-Aptroot over een afhankelijk en objectief onderzoek
15. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Jasper van Dijk
over de beloningsleidraad voor bestuurders in het voortgezet onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over het snel wettelijk vastleggen van een
salarismaximum in het onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over voorstellen om iedereen werkzaam in het
voortgezet onder de cao-vo te brengen
16. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over rondetafelgesprekken in het kader van de
behandeling van de kandidatenevaluatie F-16
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te
besluiten en in te stemmen met het voorstel van de vaste commissie
voor Defensie om rondetafelgesprekken te organiseren in het kader van
de behandeling van de kandidatenevaluatie F-16 en de daarbij
behorende kosten te dekken uit het onderzoeksbudget van de Kamer
17. Aanbieding verslag Nationale Ombudsman (18 maart 2009)
18. VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 11 februari 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
19. VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 11 februari 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
20. VAO MBO (AO d.d. 4 maart 2009) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
21. VAO Modernisering AWBZ (AO d.d. 5 maart 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
22. VAO Voortgang staatkundig proces Nederlandse Antillen (AO d.d. 4 maart
2009 en 10 maart 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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23. VAO Liberalisering Postmarkt (AO d.d. 11 maart 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
24. Spoeddebat over mogelijke verlaging van de pensioenuitkeringen met
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
25. Spoeddebat over vergunningverlening gas- en zoutwinning in
Noordwest-Friesland met maximum spreektijden van 1 minuut per fractie
31 354

26. 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)

31 811

27. Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)

31 546

28. Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet
ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

31 771

29. Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en
de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een
infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire)
(Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)

31 750

30. Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met
het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede
aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

31 804

31. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de
erkenning en de financiering van de publieke omroep

31 467

32. Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het
Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van
maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig
belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding
voetbalvandalisme en ernstige overlast) (voortzetting)

31 862

33. Wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met
het limiteren van de hoogte van de vergoeding bij ontbinding van de
arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:685 van het Burgerlijk Wetboek
voor personen met een jaarsalaris van € 75.000 of hoger (Debat op
hoofdlijnen)

31 527

34. Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en
kwaliteit van zwemwateren)

Dinsdag 24 maart

14.00 uur

Donderdag 26 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda

A–4

2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Onderzoek motieven zelfstandig ondernemerschap (AO d.d.
12 februari 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Inburgering (AO d.d. 19 februari 2009) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
6. VAO Notitie «Overlast door 12-minners: een stevige aanpak» (AO d.d.
4 maart 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Begrotingsexperimenten en aanverwante onderwerpen (AO d.d.
19 februari 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO Rookverbod in de horeca (AO d.d. 10 maart 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
9. VAO Opvangproblematiek dieren (AO d.d. 11 maart 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
31 301

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

31 575

11. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

31 391

12. Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van
Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde
wetstechnische gebreken en leemten

31 058

13. 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)

31 487

14. Wijziging Wetboek van Militair Strafrecht in verband met het opnemen
van een strafuitsluitingsgrond voor rechtmatig geweldgebruik door militairen

30 879

15. Voorstel van wet van het lid Van Dijken houdende wijziging van de
Gemeentewet in verband met een vrijstelling van parkeerbelastingen voor
houders van een gehandicaptenparkeerkaart

31 117

16. Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)

30 174

17. Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham
houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van
bepalingen inzake het correctief referendum (voortzetting)

30 372

18. Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham,
houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend
referendum) (voortzetting)

31 774

19. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van
de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen geheel of ten dele op een later tijdstip te laten ingaan
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31 780

20. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening
jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van
jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

31 065

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

30 520

22. 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) (voortzetting)

31 772

23. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000
in verband met de integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het kindgebonden budget

31 775

24. Bevordering duurzame arbeidsinschakeling jongeren tot 27 jaar (Wet
investeren in jongeren)

Dinsdag 31 maart

14.00 uur

Woensdag 1 april

10.15 uur

Donderdag 2 april

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat over gezinnen die naar België vluchten voor jeugdzorg
5. Debat over de beveiliging van Schiphol met maximum spreektijden van
4 minuten per fractie
6. Debat protectionisme

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)

31 751

9. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van
bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

31 518

10. Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot
invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de
buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet
deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade)
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31 266

11. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de
ondernemingsraden in verband met de medezeggenschap van personeel en
deelnemers in de educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap
educatie en beroepsonderwijs)

30 874 (R 1818)

12. Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de
Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor
de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

Dinsdag 7 april

14.00 uur

Woensdag 8 april

10.15 uur

Donderdag 9 april

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)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 23 maart van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de
Voedingsnota (31 532)
Maandag 6 april van 14.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de PKB Randstad
380 kV verbinding Haarlemmermeer Oost (31 574)

Recesperiodes

–
–
–
–

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

Er wordt niet vergaderd op woensdag 25 maart 2009 in verband met de
conferentie Parlementaire Zelfreflectie.
Er wordt niet vergaderd op donderdag 4 juni 2009 in verband met de
verkiezing van de leden van het Europees Parlement
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