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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 25 april

14.00 uur

Woensdag 26 april

10.15 uur

Donderdag 27 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 834

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met een herziening van het
nationale beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten dienste van
openbare elektronische communicatienetwerken
29 834

(bijgewerkt t/m nr. 26)

De Voorzitter: In de vergadering van 12 april 2006 is het amendement Van
Dam, nr. 23, door de regering overgenomen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG1321
0506tkage210406
ISSN 0921 - 7371

artikel I, aanhef
onderdelen A en Aa
onderdeel B, aanhef
artikel 5.1
artikel 5.2, eerste t/m zesde lid
amendement Aptroot (14,I) (invoegen nieuw zevende lid)
amendement Aptroot (15)
amendement Van Dam (22)
zevende lid
amendement Aptroot (16)
achtste lid
negende en tiende lid
artikel 5.2
artikelen 5.3 t/m 5.7
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming
30 406

artikel 5.8, eerste lid
amendement Aptroot (20,I) (tweede lid vervalt)
tweede lid
amendement Aptroot (17,I) (invoegen nieuw derde lid)
amendement Aptroot (20,II)
derde lid
gewijzigd amendement Aptroot (26)
vierde lid
vijfde en zesde lid
artikel 5.8
amendement Aptroot (17,II)
amendement Aptroot (20,III)
artikel 5.9
artikelen 5.10 t/m 5.14
amendement Aptroot (19)
Indien 19 verworpen:
– amendement Van Dam (25)
artikel 5.15
artikelen 5.16 t/m 5.18
onderdeel B
amendement Van Dam (24) (invoegen onderdeel Ba0)
onderdelen Ba t/m E
amendement Aptroot (14,II)
onderdeel F
onderdeel G
artikel I
artikelen II t/m IIB
amendement Hessels c.s. (21)
artikel IIC
artikelen III t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemming in verband met:
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap
onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs
30 406
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
27 017, nr. 16
27 017, nr. 17
27 017, nr. 18
27 017, nr. 19

(bijgewerkt t/m nr. 15)

artikel I, onderdeel A
gewijzigd amendement
gewijzigd amendement
onderdeel B
artikel I
gewijzigd amendement
artikel II
gewijzigd amendement
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

Hamer c.s. (15)
Hamer c.s. (13, I)

Hamer c.s. (13, II)
Hamer c.s. (13, III)

5. Stemmingen over: moties VAO homo-emancipatiebeleid
– de motie-Timmer c.s. over preventief beleid tegen homodiscriminatie en
aandacht voor homoseksualiteit op scholen
– de motie-Timmer c.s. over het uitvoeren van de wet door buitengewone
ambtenaren van de burgerlijke stand
– de motie-Azough over een nieuwe scholierenuitgave van Expreszo
– de motie-Azough over het geven van voorlichtingslessen over
homoseksualiteit op scholen
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27 017, nr. 20
27 017, nr. 21
27 017, nr. 22
27 017, nr. 23

– de motie-Dittrich c.s. over een registratiesysteem voor delicten met een
homofobe achtergrond
– de motie-Dittrich c.s. over het homovriendelijker maken van de zorg
– de motie-Dittrich over het bestrijden van homovijandigheid op scholen
– de motie-Ferrier/Dittrich over praktische handreikingen voor scholen inzake
homo-emancipatie

Stemmingen
27 433, nr. 50
27 433, nr. 51

6. Stemmingen over: moties VAO IMD
– de motie-Karimi over verbreding van de subsidieregeling
– de motie-Szabó/Van Bommel over het afzien van een apart subsidieartikel

Stemmingen
29 237, nr. 40

7. Stemmingen over: moties VAO Kenia
– de motie-Karimi/Samsom over het afzien van bilaterale hulp aan de
regering van Kenia
– de motie-Samsom/Karimi over het verhogen van de Nederlandse bijdrage
aan de bestrijding van de hongersnood in oostelijk Afrika
– de motie-Ferrier over druk op de Keniaanse autoriteiten om aan effectieve
corruptiebestrijding te doen
– de motie-Herben over het toepassen van het GEMAP
– de motie-Herben/Szabó over het opstellen van een zwarte lijst van corrupte
ontwikkelingslanden

29 237, nr. 41
29 237, nr. 42
29 237, nr. 43
29 237, nr. 44

Stemmingen
30 494, nr. 3
30 494, nr. 4

Stemmingen
30 173

8. Stemmingen over: moties VNO Initiatiefnota-Duivesteijn over de privatisering van Schiphol
– de motie-Verdaas/Duyvendak over een onderzoek naar het financiële effect
van een mogelijke privatisering van Schiphol
– de motie-Verdaas/Duyvendak over een verificatie-onderzoek naar de
potentiële ontwikkelingswaarden van de gronden rond Schiphol
9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Warenwet teneinde een mogelijkheid op te nemen tot het
stellen van hygiënevoorschriften bij het tatoeëren en het piercen en tot het
houden van toezicht daarop, de werking van die wet uit te breiden tot eet- en
drinkwaren die worden verhandeld op het continentaal plat, alsmede tot
strafbaarstelling van artikel 27, derde lid, van die wet op grond van de Wet op
de economische delicten
30 173
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

30 173, nr. 8
30 173, nr. 9
Stemmingen
30 212, nr. 30

(bijgewerkt t/m nr. 7)

artikel I
amendement Van Miltenburg (7, II) (invoegen artikel Ia)
artikelen II en III
amendement Van Miltenburg (7, I)
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen over: moties Wijziging van de Warenwet teneinde een
mogelijkheid op te nemen tot het stellen van hygiënevoorschriften bij het
tatoeëren en het piercen en tot het houden van toezicht daarop, de werking
van die wet uit te breiden tot eet- en drinkwaren die worden verhandeld op
het continentaal plat, alsmede tot strafbaarstelling van artikel 27, derde lid,
van die wet op grond van de Wet op de economische delicten
– de motie-Kant/Arib over registratie van of vergunningssysteem voor
privé-klinieken
– de motie-Arib over toezicht op het verwijderen van tatoeages
11. Stemming over: motie Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de
Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer
– de motie-Slob over het aanhouden van de splitsingswet
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Stemmingen
30 212

12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met
nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer
30 212
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

(bijgewerkt t/m nr. 42)

artikel I, onderdelen A t/m G
amendement Hessels (13,I)
onderdeel H
onderdelen I t/m K
gewijzigd amendement Hessels c.s. (24,I) (invoegen nieuw onderdeel Ka)
onderdelen L en M
gewijzigd amendement Hessels c.s. (42,I) (invoegen nieuw onderdeel Ma)
amendement Vendrik (39,I) (invoegen nieuw onderdeel Ma)
onderdeel N
gewijzigd amendement Hessels c.s.(24,II)
amendement Vendrik/Bakker (31,I)
amendement Vendrik (32,I)
onderdeel Na

NB amendement Irrgang (11,I) is verwerkt in de NvW
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I
artikel II, onderdelen A t/m G
amendement Hessels (13,II)
onderdeel H
onderdelen I t/m Ja
gewijzigd amendement Hessels c.s. (24,III) (invoegen nieuw onderdeel Ja1)
gewijzigd amendement Hessels c.s. (24,IV)
amendement Vendrik/Bakker (31,II)
amendement Vendrik (32,II)
onderdeel Jb

NB amendement Irrgang (11,II) is verwerkt in de NvW
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 212, nr. 33
30 212, nr. 34
30 212, nr. 35
30 212, nr. 36
30 212, nr. 37
30 212, nr. 38

onderdelen K t/m M
amendement Hessels c.s. (42,II) (invoegen nieuw onderdeel Ma)
amendement Vendrik (39,II) (invoegen nieuw onderdeel Ma)
onderdeel N
artikel II
artikelen III t/m IXA
amendement Hessels (23)
artikel IXB
artikelen IXC t/m XIII
beweegreden

13. Stemmingen over: overige moties Wijziging van de Elektriciteitswet 1998
en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk
netbeheer
– de motie-Hessels/De Krom over de teruglevering van decentraal opgewekte
elektriciteit
– de motie-Crone/Hessels over het behoud van het overheidsaandeel in
energiebedrijven
– de motie-De Krom/Crone over het zoeken van aansluiting bij internationale
partijen
– de motie-De Krom/Vendrik over een onderzoek naar ongewenste
marktmacht
– de motie-Irrgang/Crone over het overnemen van aandelen van lagere
overheden
– de motie-Irrgang c.s. over een beloningscode voor energiebedrijven
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30 212, nr. 40
30 212, nr. 41
30 212, nr. 43

– de motie-Vendrik over het opstarten van een Nationale Energie Conventie
– de motie-Van den Brink over inzage in individuele CBL-contracten
– de motie-Vendrik c.s. over toepassing van het wederkerigheidsbeginsel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties VAO Versterking programma opsporing en
vervolging
– de motie-Weekers/Wolfsen over het opnemen van verhoren
– de motie-Wolfsen over de rapportage van het DNA-onderzoek
– de motie-Wolfsen over de evaluatie van strafzaken zonder veroordeling
– de motie-Dittrich c.s. over een experiment met de advocaat bij het
politieverhoor

30 300
30 300
30 300
30 300

VI,
VI,
VI,
VI,

nr.
nr.
nr.
nr.

135
136
137
138

Stemmingen
29 937

15. 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
Voorzitter: De heer Eerdmans verzoekt uitstel van de stemmingen tot
16 mei.

Stemmingen
30 000, nr. 23

16. Stemmingen over: motie VAO Inzage vertrouwelijke stukken Borssele
– de motie-Spies c.s. over het al dan niet verstrekken van vertrouwelijke
informatie uit het advies van de Landsadvocaat en het rapport van ECN

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties Brief Presidium over kinderopvangvoorzieningen
– de motie-Van der Vlies c.s. houdende het verzoek het voorliggende voorstel
in te trekken
– de motie-Aptroot c.s. houdende het verzoek het voorliggende voorstel in te
trekken en met een nieuw voorstel te komen met één of meerdere
alternatieven
Brief van het Presidium over kinderopvangvoorzieningen

30 095, nr. 9
30 095, nr. 10

30 095, nr. 8
Stemmingen
30 390

18. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet rampen en zware ongevallen teneinde de
toegankelijkheid van de provinciale risicokaart te kunnen beperken
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 390, nr. 8

Stemmingen
30 300-IXB, nr. 35

19. Stemmingen over: motie Wijziging van de Wet rampen en zware
ongevallen teneinde de toegankelijkheid van de provinciale risicokaart te
kunnen beperken
– de motie-Van Bochove over een inventarisatie in welke gevallen en op
welke wijze de toegankelijkheid van overheidsinformatie in het belang van de
openbare veiligheid kan worden beperkt
20. Stemming over: motie Spoeddebat over het functioneren van de
Belastingdienst
– de motie-Crone/Irrgang over versterking van de capaciteit van de
Belastingdienst
21. VAO Voedselbanken met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
22. VAO Noordzee met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
23. VAO Exploitatie Betuweroute met maximum spreektijden van 2 minuten
per fractie
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24. VAO Gebruiksvergoeding op het spoor met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
25. VAO Toegankelijkheid overheidswebsites met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
26. VAO Evaluatie Wet personenvervoer 2000 met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
27. VAO Verkleining groepsgrootte vso-zmlk met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
28. VAO Indicering / zorgzwaartebudgettering met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

29 708
28 985

Gezamenlijke behandeling van:
29. Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop
(Wet op het financieel toezicht)
30. Regels betreffende de melding van zeggenschap en kapitaalbelang in,
alsmede de melding van het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende
instellingen (Wet melding zeggenschap en kapitaalbelang in
effectenuitgevende instellingen)
31. Spoedddebat over verdwijningen van Indiase alleenstaande minderjarige
vreemdelingen uit Nederlandse asielzoekerscentra met spreektijden van
4 minuten per fractie

30 402

32. Wijziging van de Mediawet in verband met additionele bezuinigingen op
de rijksomroepbijdrage, verbeteringen in de financiële verslaglegging en de
naamswijziging van het Bedrijfsfonds voor de pers

29 934

33. Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van
de Algemene wet bestuursrecht met de mogelijkheid van een dwangsom bij
niet tijdig beslissen door een bestuursorgaan (Wet dwangsom bij niet tijdig
beslissen) (voortzetting)

30 529, nr. 1

34. Brief van het Presidium over het algemene Verantwoordingsdebat over
2005

30 440

35. Wijziging van de Les- en cursusgeldwet in verband met invoering
cursusgeld voor de opleiding Nederlands als tweede taal

30 355

36. Samenvoeging van de gemeenten Binnenmaas en ’s-Gravendeel

30 356

37. Samenvoeging van de gemeenten Liemeer, Nieuwkoop en Ter Aar

Dinsdag 16 mei

14.00 uur

Woensdag 17 mei

10.15 uur

Donderdag 18 mei

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen
30 346

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Ontgrondingenwet
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4. VAO Health Care Governance / salarissen in de zorg met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
30 164

5. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht
en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en
vervolging van terroristische misdrijven (re- en dupliek)

28 764

6. Goedkeuring van het op 24 april 1986 te Straatsburg totstandgekomen
Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van
internationale niet-gouvernementele organisaties, alsmede invoering van
enige regels met betrekking tot in een terrorismelijst vermelde organisaties en
andere organisaties waarvan het doel of de werkzaamheid in strijd is met de
openbare orde (heropening)

29 917

7. Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Hofstra en Van Bochove tot
wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit (verruiming en vereenvoudiging van de werking van de Wet bevordering eigenwoningbezit) (re- en
dupliek)

28 996

8. Voorstel van wet van het lid Kant houdende regels met betrekking tot de
bevordering van de aanleg en het behoud van buitenspeelruimte voor
kinderen (Wet buitenspeelruimte) (dupliek)

28 867

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

29 480

10. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek alsmede van enige
andere wetten in verband met de vaststelling van kinderalimentaties (Wet
herziening kinderalimentatiestelsel)

29 353

11. Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
met betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het
verkrijgen van gezamenlijk gezag (voortzetting)

30 305

12. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met enkele aanpassingen van de wijze van stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsvoorziening (re- en dupliek)

30 211

13. Wijziging van de Visserijwet 1963 in verband met het vervallen van de
Organisatie ter verbetering van de binnenvisserij en de sportvisakte alsmede
enkele andere wijzigingen van deze wet

30 401

14. Het creëren van een wettelijke basis in de Gezondheids- en welzijnswet
voor dieren voor de implementatie van Europese regelgeving inzake de
bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende
activiteiten

30 101

30 098

30 344

Gezamenlijke behandeling van:
15. Wijziging van de Gemeentewet in verband met de invoering van een
bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften bepaald bij
gemeentelijke verordening betreffende overlast in de openbare ruimte (Wet
bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte) (dupliek)
16. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering
van een bestuurlijke boete voor overtreding van een aantal voorschriften
betreffende het laten stilstaan en parkeren van voertuigen, en voor andere
lichte verkeersovertredingen (Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere
lichte verkeersovertredingen) (dupliek)
17. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg alsmede wijziging van het Wetboek
van Burgerlijke Rechtsvordering
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Dinsdag 23 mei

14.00 uur

Woensdag 24 mei

10.15 uur

Donderdag 25 mei

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen

30 327

4. Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)

30 166

5. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap tot beperking van
meervoudige nationaliteit en tot invoering van het verlies van het Nederlanderschap wegens het toebrengen van ernstige schade aan de essentiële
belangen van het Koninkrijk of van een of meer van zijn landen

29 978

6. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 15 mei van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met onder meer
invoering van leerrechten in het hoger onderwijs, herziening van de
collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet en invoering van
een nieuw aflossingssysteem (financiering in het hoger onderwijs) (30 387)
Maandag 29 mei van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Planologische
kernbeslissing Ruimte voor de rivier ( 30 080)

Recesperiodes

– Meireces 2006: vrijdag 28 april 2006 t/m maandag 15 mei 2006
Er zal wél plenair vergaderd worden op dinsdag 18 april 2006 (de dag na
Pasen) én op dinsdag 6 juni 2006 (de dag na Pinksteren).
– Zomerreces 2006: vrijdag 30 juni 2006 t/m maandag 28 augustus 2006
– Herfstreces 2006: vrijdag 20 oktober t/m maandag 30 oktober 2006
– Kerstreces 2006/2007: woensdag 20 december 2006 t/m maandag
15 januari 2007
– Krokusreces 2007: vrijdag 16 februari 2007 t/m maandag 5 maart 2007
Er zal níet plenair vergaderd worden op dinsdagavond 6 maart 2007 en op
woensdag 7 maart 2007 (Provinciale Statenverkiezingen)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 10 april 2007 (de dag na
Pasen)
– Meireces /verkiezingsreces 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 mei
2007 (Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 16 mei 2007, Hemelvaart op
donderdag 17 mei 2007)
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 29 mei 2007 (de dag na
Pinksteren)
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– Zomerreces 2007: vrijdag 6 juli 2007 t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober 2007 t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008
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