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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 juni

14.00 uur

Woensdag 7 juni

10.15 uur

Donderdag 8 juni

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
29 453, nr. 43

29 453, nr. 46

3. Stemmingen over: moties VAO Woningcorporaties
– de motie-Van Gent c.s. over normering van salarissen van bestuurders en
toezichthouders
– de motie-Depla c.s. over het hanteren van een «nee, tenzij-principe» bij
fusies
– de motie-Gerkens/Depla over het geven van een aanwijzing bij te hoge
bezoldiging
– de motie-Gerkens/Van Gent over melding en beoordeling van nevenfuncties

Stemmingen
29 517, nr. 16
29 517, nr. 17

4. Stemmingen over: moties VAO Veiligheidsregio’s Haarlemmermeer
– de motie-Van Heteren c.s. over de compensatieregeling
– de motie-Van Heteren c.s. over de accidentenafhandeling

Stemmingen
30 401

5. Stemmingen in verband met:
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

29 453, nr. 44
29 453, nr. 45

30 401 (bijgewerkt t/m nr. 9)
– artikel I, onderdelen A t/m C
– amendement Ormel c.s. (9,I)
– onderdeel D
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Stemmingen
29 934

amendement Ormel c.s.
onderdeel E
amendement Ormel c.s.
onderdeel F
onderdelen G en Ga
amendement Ormel c.s.
onderdeel H
artikel I
amendement Ormel c.s.
artikel II
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

(9,II)
(9,III)

(9,IV)

(9,V)

6. Stemmingen in verband met:
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)
29 934 (bijgewerkt t/m nr. 19)
– artikel I, aanhef
– onderdelen A en B
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,II) (invoegen onderdelen
Ba t/m Bc)
– onderdeel C, aanhef
– artikel 4:16
– amendement Van Schijndel (11) (invoegen artikel 4:16a)
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,III)
– amendement Van der Staaij (10)
N.B. Indien 10 en 16 beide worden aangenomen wordt 10 verwerkt in artikel
4:15, tweede lid, onder a, zoals dit artikelonderdeel door het aannemen van
amendement 16,II is komen te luiden
– artikel 4:17
– artikelen 4:18 t/m 4:20
– onderdeel C
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,IV) (invoegen onderdelen
Ca t/m Cc)
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,V)
– onderdeel D
– onderdeel E
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,VI) (invoegen onderdelen
F en G)
– artikel I
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,VII) (invoegen artikelen IA
en IB)
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,VIII)
Indien 16 verworpen:
– amendement Fierens (13,I)
– amendement Fierens (13,II)
Indien 16 aangenomen:
– amendement Fierens (14,I)
– artikel II
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,IX) (invoegen nieuw
artikel IIa)
– amendement Fierens (14,II) (nieuw ingevoegd artikel IIa vervalt)
– artikel IIA
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Stemmingen
29 978

gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,X)
artikel III
artikel IV
gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,XI)
artikel V
gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,I)
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met:
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
29 978
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
27 658, nr. 28
27 658, nr. 29
27 658, nr. 30

Stemmingen
19 637, nr. 1052

8. Stemmingen over: moties Hoofdlijnendebat structuurvisie Zuiderzeelijn
– de motie-Van Hijum c.s. over nadere verkenning van de HST-variant
– de motie-Duyvendak c.s. over besluitvorming over de nieuwe verbinding
tussen de A6 en de A9
– de motie-Duyvendak/Gerkens over onderzoek naar alternatieven van een
versoberde HST en opgewaardeerde Hanzelijn
9. Stemming over:
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Adviescommissie
Vreemdelingenzaken over gezinsvorming
De Voorzitter: Ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te
besluiten.

30 411

10. Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van
de wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving consumentenbescherming) (re- en dupliek)
11. VAO Musea met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
12. VAO Structuurfondsenprogramma’s met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
13. VAO WAO en WIA met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO 80-kilometerzones grote steden met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 387

15. 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) (plenaire
afronding)

30 430

16. Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn
ter uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(PbEU L 289)
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28 764

17. 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)

30 433

18. Wijziging van de wet tot herstel van wetstechnische gebreken en leemten
alsmede aanbrenging van enkele inhoudelijke wijzigingen in de
Telecommunicatiewet, de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, de Mijnbouwwet
en enkele andere daarmee verbandhoudende wetten, de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2001, de Wet op de kamers van koophandel en
fabrieken 1997, de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen en diverse
andere wetten (Veegwet EZ 2005)

30 430

19. Wijziging van de Gaswet in verband met de maatregelen die nodig zijn
ter uitvoering van de verordening (EG) nr. 1775/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005
betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten
(PbEU L 289)

29 834

20. 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 (heropening)

30 410

21. Regels met betrekking tot het heffen van een structurele bijdrage van
verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het
kader van de betaalbaarheid van het wonen (Wet betaalbaarheidsheffing
huurwoningen) (re- en dupliek)

30 354

22. Samenvoeging van de gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs
en Bleiswijk

30 348

23. Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland

30 376

24. Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en
Wognum

30 358

25. Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel
van Midden-Limburg

30 359

26. Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen

30 360

27. Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen

30 336

28. Regels inzake het toezicht op en de handhaving van de voorschriften
voor financiële verslaggeving van effectenuitgevende instellingen alsmede tot
wijziging van enige wetten (Wet toezicht financiële verslaggeving)

Dinsdag 13 juni

14.00 uur

Woensdag 14 juni

10.15 uur

Donderdag 15 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 346

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Ontgrondingenwet

Stemmingen
29 937

4. 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

30 211

5. 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

29 936

6. Regels inzake beëdiging, kwaliteit en integriteit van beëdigde vertalers en
van gerechtstolken die werkzaam zijn binnen het domein van justitie en politie
(Wet gerechtstolken en beëdigde vertalers)

30 166

7. 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

30 362

8. Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met
betrekking tot kansspelen via internet

30 414

9. Nieuwe bepalingen met betrekking tot medezeggenschap op scholen als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en
de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet medezeggenschap op scholen)
(voortzetting)
15. Debat over oprichting van een museum van de Nederlandse
geschiedenis met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

30 477

23. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering
van een bromfietsrijbewijs

30 438

24. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in
de procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen

30 101

30 098

Gezamenlijke behandeling van:
16. 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)
17. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering
van en 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)

29 480

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

30 327

14. Regels inzake de verwerking van politiegegevens (Wet politiegegevens)
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30 402

18. 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

Dinsdag 20 juni

14.00 uur

Woensdag 21 juni

10.15 uur

Donderdag 22 juni

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

28 867

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

30 173

19. 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 (heropening)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 12 juni van 10.00 – 18.00 uur
Van de algemene commissie voor het Integratiebeleid over het Wetsvoorstel
regels inzake inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering)
(30 308)
Maandag 19 juni van 10.15 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de Planologische
kernbeslissing Ruimte voor de rivier (30 080)

Recesperiodes

Er zal wél plenair vergaderd worden 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 2006 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)
– 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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