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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 juni

14.00 uur

Woensdag 14 juni

10.15 uur

Donderdag 15 juni

10.15 uur

A

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

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Ontgrondingenwet
30 346 (bijgewerkt t/m nr.11)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Herstemming
29 453, nr. 44

OVG1331
0506tkage090606
ISSN 0921 - 7371

artikel I, onderdeel A
amendement Koopmans/Lenards (11,I)
onderdeel B
onderdelen C t/m H
amendement Koopmans/Lenards (11,II)
onderdeel I
onderdelen J t/m X
artikel I
artikelen II t/m VI
beweegreden
wetsvoorstel

4. Herstemming over: motie VAO Woningcorporaties
– de motie-Depla c.s. over het hanteren van een «nee, tenzij-principe» bij
fusies
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Stemmingen
30 000, nr. 32 (herdruk)
30 000, nr. 33
30 000, nr. 34
30 000, nr. 35
Stemmingen
30 387

5. Stemmingen over: moties VAO Borssele
– de motie-Samsom c.s. over een snelle sluiting van de kerncentrale
Borssele
– de motie-Van Velzen over het niet instemmen met een convenant
– de motie-Van Velzen over een bodemprocedure tegen de eigenaren van de
kerncentrale Borssele
– de motie-Duyvendak/Samsom over CO2-emissierechten
6. Stemmingen in verband met:
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)
De Voorzitter: met de Kamer is afgesproken om vandaag alleen te
stemmen over de ingediende amendementen en moties. Over het
wetsvoorstel zelf zal volgende week worden gestemd.
30 387 (bijgewerkt t/m nr. 68)
De Voorzitter: de heer Tichelaar trekt amendement nr. 54 in.
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

artikel I, aanhef
onderdeel A, aanhef en punt 1
gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, I)
onderdeel A, punt 2
amendement Visser (32, I)
Indien amendement Visser (32, I) verworpen:
– amendement Bakker (38)
onderdeel B
amendement Visser/Slob (55)
onderdeel C
gewijzigd amendement Tichelaar/Joldersma (51)
onderdeel D
gewijzigd amendement Bakker (67, I)
onderdeel E
gewijzigd amendement Bakker (66, I) (invoegen nieuw onderdeel Ea)
onderdeel Ea
amendement Visser (32, II)
onderdeel F
onderdelen G t/m Q
onderdeel R, aanhef
amendement Slob c.s. (58)
amendement Bakker (33)
Indien amendement Bakker (33) verworpen:
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, II)
artikel 7.42a
gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, III)
artikel 7.42b
gewijzigd amendement Joldersma (62, I)
artikel 7.42c
gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, IV)
amendement Bakker (34)
gewijzigd amendement Tichelaar/Bakker (57)
artikel 7.42d
amendement Tichelaar/Joldersma (26, I)
Indien amendement Tichelaar/Joldersma (26, I) verworpen:
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, V)
artikel 7.42e
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– artikel 7.42f
– amendement Kraneveldt/Joldersma (30)
Indien amendement Kraneveldt/Joldersma (30) verworpen:
– amendement Kraneveldt (56)
Indien amendement Kraneveldt (56) verworpen:
– amendement Bakker (35)
– artikel 7.42g
– artikel 7.42h
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, VI)
– artikel 7.42i
– gewijzigd amendement Bakker/Kraneveldt (60, I)
– gewijzigd amendement Joldersma (62, II)
Indien amendement Joldersma (62, II) verworpen:
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, VII)
– artikel 7.42j
– gewijzigd amendement Bakker/Kraneveldt (60, II) (invoegen artikel 7.42k)
– amendement Jungbluth (68) (invoegen artikel 7.42k)
– onderdeel R
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, VIII)
– onderdeel S
– onderdeel Sa
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, IX)
– onderdeel T
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, X)
– gewijzigd amendement Kraneveldt/Bakker (59)
– onderdeel U
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, XI)
– onderdeel V
– onderdeel W
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, XII)
– onderdeel X
– onderdeel Y
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, XIII)
– gewijzigd amendement Bakker/Kraneveldt (60, III)
– onderdeel Z
– onderdeel AA
– gewijzigd amendement Bakker (66, II)
Indien gewijzigd amendement Bakker (66, II) verworpen:
– amendement Joldersma (17)
– onderdeel BB
– onderdelen CC t/m KKa
– onderdeel LL, aanhef
– onderdeel LL, artikel 18.55
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, XIV)
– artikel 18.56
– gewijzigd amendement Joldersma/Tichelaar (65, XV)
– artikel 18.57
– artikelen 18.58 en 18.59
– amendement Tichelaar/Joldersma (26, II) (invoegen artikel 18.59a)
– artikelen 18.60 t/m 18.61b
– artikel I
– artikelen II, IIa en III
– artikel IV, aanhef en onderdelen A t/m Ea
– amendement Tichelaar (13)
– onderdeel F
– onderdelen G t/m S
– amendement Tichelaar/Joldersma (27) (invoegen onderdeel T)
– artikel IV
– artikelen V t/m VII
– gewijzigd amendement Joldersma (63, I) (invoegen artikel VIIa)
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–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 387, nr. 41
30 387, nr. 42
30 387, nr. 43
30 387,
30 387,
30 387,
30 387,
30 387,
30 387,
30 387,
30 387,
30 387,

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

44
46
47
48
49
69
70 (gewijzigd)
71
72

Stemmingen
29 834

gewijzigd amendement
gewijzigd amendement
gewijzigd amendement
gewijzigd amendement
artikel VIII
beweegreden

Bakker (66, III)
Bakker (67, II)
Tichelaar (64)
Joldersma (63, II)

7. Stemmingen over: moties Wet financiering hoger onderwijs
– de motie-Joldersma c.s over het informatiesysteem Studielink voor
invoering van leerrechten
– de motie-Tichelaar/Bakker over het leerrechtendeel van de WFHO
– de motie-Tichelaar c.s. over het niet laten toenemen van structurele
uitvoeringslasten
– de motie-Tichelaar/Kraneveldt over een incidentele bekostiging ad 15 mln.
– de motie-Tichelaar c.s. over studenten die overstappen van instelling
– de motie-Vergeer over de schakelprogramma’s
– de motie-Vergeer over afzonderlijke financieringsstelsels hbo en wo
– de motie-Vergeer over het voorhangen van de AMvB inzake bekostiging
– de motie-Vergeer over finale beoordeling van het leerrechtendeel
– de gewijzigde motie-Tichelaar/Bakker over de Raulinvergoeding
– de motie-Visser/Slob over de onderwijsopslag
– de motie-Joldersma c.s. over de Open Universiteit
8. 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. 31)
De Voorzitter: In de vergadering van 12 april 2006 is het amendement Van
Dam, nr. 23, door de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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
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)
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–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 359

amendement Aptroot (20,III)
artikel 5.9
artikelen 5.10 t/m 5.14
gewijzigd amendement Aptroot (30,I)
Indien 30,I verworpen:
– amendement Van Dam (31)
artikel 5.15
artikelen 5.16 t/m 5.18
onderdeel B
onderdelen Ba t/m C
gewijzigd amendement Aptroot (30,II)
onderdeel D
onderdeel E
amendement Aptroot (14,II)
onderdeel F
onderdeel G
gewijzigd amendement Aptroot (30,III)
onderdeel H
artikel I
artikelen II t/m IIB
gewijzigd amendement Hessels c.s. (27)
artikel IIC
artikelen III t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemmingen in verband met:
Samenvoeging van de gemeenten Ambt Montfort en Roerdalen
30 359
–
–
–
–

Stemmingen
30 360

artikelen 1 t/m 8
kaartbeeld
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemmingen in verband met:
Samenvoeging van de gemeenten Roermond en Swalmen
30 360 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– amendement Van Beek (6,II)
N.B. Indien dit amendement wordt aangenomen is daarmee ook amendement
30 358 nr. 8 aangenomen
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
artikel 5
amendement Van Beek (6,III)
artikelen 6 en 7
artikel 8
amendement Van Beek (6,IV)
kaartbeeld
amendement Van Beek (6,I)
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
30 358

11. Stemmingen in verband met:
Gemeentelijke herindeling van een aantal gemeenten in het westelijk deel van
Midden-Limburg
30 358 (bijgewerkt t/m nr.9 )
N.B. Indien amendement 30 360 nr. 6 is aangenomen is amendement 30 358
nr. 8 ook aangenomen.
Indien amendement 30 360 nr. 6 is verworpen is amendement 30 358 nr. 8
vervallen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 348

amendement Van
amendement Van
artikel 1
amendement Van
amendement Van
artikelen 2 t/m 7
artikel 8
amendement Van
amendement Van
kaartbeeld
amendement Van
amendement Van
beweegreden
wetsvoorstel

Beek (8,II)
Beek (9,II)
Beek (8,III)
Beek (9,III)

Beek (8,IV)
Beek (9,IV)
Beek (8,I)
Beek (9,I)

12. Stemmingen in verband met:
Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland
30 348
–
–
–
–

Stemmingen
30 376

artikelen 1 t/m 8
kaartbeeld
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen in verband met:
Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en
Wognum
30 376 (bijgewerkt t/m nr. 6)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 1
amendement Fierens/van
artikel 2
amendement Fierens/van
artikel 3
amendement Fierens/van
artikel 4
artikelen 5 t/m 7
amendement Fierens/van
artikel 8
amendement Fierens/van
kaartbeeld
amendement Fierens/van
beweegreden
wetsvoorstel

Beek (6,II)
Beek (6,III) (invoegen nieuwe paragraaf)
Beek (6,IV)

Beek (6,V) (invoegen nieuw artikel 7a)
Beek (6,VI)
Beek (6,I)
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Stemming

30 348 en 30 376, nr. 6

Stemmingen
30 034, 28 333, nr. 60
30 034, 28 333, nr. 61
30 034, 28 333, nr. 62
30 034, 28 333, nr. 63
30 034, 28 333, nr. 64
30 034, 28 333, nr. 65
Stemmingen
30 300-XII, nr. 54

14. Stemming over: motie Samenvoeging van de gemeenten Obdam en
Wester-Koggenland en Samenvoeging van de gemeenten Medemblik,
Noorder-Koggenland en Wognum
– de motie-Vendrik/Van der Ham over het bevorderen van de aanleg van
geplande bedrijventerreinen
15. Stemmingen over: moties VAO WAO en WIA
– de motie-Bussemaker over verhoging van de uitkering voor volledig
duurzaam arbeidsongeschikten in de WAO
– de motie-Bussemaker/Bibi de Vries over ondersteuning van sociale
ondernemingen die kwetsbare groepen in dienst nemen
– de motie-De Wit over stopzetting van herbeoordelingen volgens het nieuwe
schattingsbesluit
– de motie-Verburg over een prognose van de instroom IVA en verhoging van
de IVA-uitkering
– de motie-Verburg over verstrekken van informatie over het
herbeoordelingstraject
– de motie-Van Gent over het niet afschaffen van de Pemba-prikkel
16. Stemmingen over: moties VAO 80-kilometerzones grote steden
– de motie-Duyvendak c.s. over handhaving 80-kilometerzone bij de A12
Voorburg
– de motie-Duyvendak c.s. over uitbreiding snelheidsverlaging tot 80 km/uur
op de ringen

30 300-XII, nr. 55

Stemmingen
27 470, 30 300-VIII, nr. 4
27 470, 30 300-VIII, nr. 5
27 470, 30 300-VIII,
27 470, 30 300-VIII,
27 470, 30 300-VIII,
27 470, 30 300-VIII,
27 470, 30 300-VIII,
27 470, 30 300-VIII,

Stemmingen
28 764

17. Stemmingen over: moties VAO Musea
– de motie-Dittrich over gratis museumbezoek voor jongeren tot 18 jaar
– de motie-Dittrich c.s. over de uitvoering van de motie-Dittrich c.s. van
17 december 2004
nr. 6
– de motie-Dittrich/Leerdam over middelen voor het plan van het Huis der
Culturen
nr. 7
– de motie-Brinkel c.s. over ondersteuning aan kleinere en regionale musea
nr. 8 (aangehouden) – de motie-Van der Vlies over een museum van de 19e eeuw in paleis
Soestdijk
nr. 9
– de motie-Leerdam c.s. over mensen met een diverse culturele achtergrond
in museumorganisaties
nr. 10
– de motie-Vergeer c.s. over bestemmen van het subsidiebedrag voor
rijksgesubsidieerde musea voor de basispublieksfunctie
nr. 11
– de motie-Nijs c.s. over gratis entree tot de vaste collectie voor alle
Nederlandse belastingbetalers en hun kinderen
18. Stemmingen in verband met:
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
28 764 (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I
amendement De Wit (13, I)
artikel II
amendement De Wit (13, II)
artikel III
amendement De Wit (10)
artikel IV
artikel V
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen

19. Stemmingen over: moties 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
De voorzitter: de heer de Wit wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.

28 764, nr. 11 (gewijzigd)

28 764, nr. 12
28 764, nr. 14

– de gewijzigde motie-De Wit over verbetering van de procedure voor
plaatsing op de lijst van de Verenigde Naties van terroristische organisaties
en de Europese lijsten van terroristische organisaties
– de motie-De Wit over de verbodenverklaring van terroristische organisaties
– de motie-De Wit over deelname aan het maatschappelijk verkeer door
belanghebbenden die aangeven te willen reïntegreren

Stemming
30 111, nr. 13

20. Stemming over: motie debat over topinkomens in de publieke sector
– de motie-Vendrik c.s. over het niet accepteren van bonussen

Stemmingen
27 813, nr. 16

21. Stemmingen over: moties VAO Structuurfondsenprogramma’s
– de motie-Van Dijk c.s. over structurele reservering voor financiering van de
IPR-regeling
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Douma over verhoging van de bijdrage aan de
noordelijke regio

27 813, nr. 17

Stemmingen
30 411

22. Stemmingen in verband met:
Regels omtrent instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de
wetgeving inzake consumentenbescherming (Wet handhaving
consumentenbescherming)
30 411 (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

artikelen 1.1 t/m 2.5
amendement Örgü (7)
artikel 2.6
amendement Crone (13, I)
artikel 2.7, eerste lid
tweede lid
artikel 2.7
artikelen 2.8 t/m 3.2a
amendement Crone (13, II)
artikel 3.2b
artikelen 3.3 t/m 7.1
amendement Örgü (8)
artikel 7.2
artikelen 8.1 t/m 9.2a
artikel 9.3, onderdelen a t/m d
amendement Crone (13, III)
onderdeel e
onderdelen f en g
artikel 9.3
artikelen 9.4 en 9.5
beweegreden
wetsvoorstel

23. Stemmingen over: moties Regels omtrent instanties die verantwoordelijk
zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming
(Wet handhaving consumentenbescherming)
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30 411, nr. 11
30 411, nr. 15
30 411, nr. 16

30 250, nrs. 4 t/m 6

– de motie-Algra over een slanke organisatie bij de Consumentenautoriteit
– de motie-Örgü over leidende principes in de handhavingspraktijk van de
Consumentenautoriteit
– de motie-Örgü over bundeling van de voorlichting aan consumenten door
de verschillende departementen
24. Debat met de tijdelijke commissie onderzoek TBS over haar rapport met
spreektijden van 7 minuten per fractie.
25. VAO Uitvoering mestwetgeving met maximum spreektijden van 2 minuten
per fractie
26. VAO Eergerelateerd geweld met maximum spreektijden van 2 minuten
per fractie

30 211

27. 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

30 414

28. 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)

30 477

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

30 438

30. 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:
31. 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)
32. 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)

30 402

33. 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

30 587

34. Subsidiariteitstoets op richtlijnvoorstel betreffende strafrechtelijke
maatregelen ter verzekering van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten

30 071

35. Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die
wet

30 582

36. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht (verlenging verjaring inzake
overtredingen na stuiting)

30 460

37. Wijziging van de Wet op het onderwijstoezicht onder meer in verband met
de bevoegdheid van de vertrouwensinspecteurs om bijzondere persoonsgegevens te verwerken
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30 456

38. Wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van een viertal verordeningen van de Europese Unie op het terrein van luchtvaartuigen en de
verzekering daarvan, passagiersrechten en beperking aansprakelijkheid van
de luchthavencoördinator

30 365

39. Vaststelling en invoering titel 8.18 (overeenkomst van goederenvervoer
over spoorwegen) van het Burgerlijk Wetboek

30 410

40. 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)

30 433

41. 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

42. 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)

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

Stemmingen
30 387

3. Stemmingen in verband met:
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)
De Voorzitter: met de Kamer is afgesproken vandaag alleen nog te
stemmen over het wetsvoorstel.

Stemmingen
29 934

4. 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)

Stemmingen
29 934, nr. 17

5. Stemmingen over: moties Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen
– de motie-Dittrich over publiek inzichtelijk maken van aan overheidsorganen
opgelegde dwangsommen
– de motie-Dittrich over het op zichzelf van toepassing verklaren van de
dwangsomregeling door overheidsorganen

29 934, nr. 18
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Stemmingen
29 937

6. 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

30 250, nrs. 4 t/m 6

7. Debat met de regering over het rapport tijdelijke commissie onderzoek TBS
met maximum spreektijden van 7 minuten per fractie
8. Debat over het verslag van de Europese Top met spreektijden voor:
CDA, PvdA en VVD
10 minuten
SP, GroenLinks, LPF en D66
7 minuten
ChristenUnie en SGP
5 minuten
Groep Nawijn, Groep Wilders en Groep Lazrak
2 minuten
9. VAO Preventiebeleid volksgezondheid met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 173

10. 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)

29 936

11. 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

12. 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

30 327

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

30 336

14. 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 27 juni

14.00 uur

Woensdag 28 juni

10.15 uur

Donderdag 29 juni

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

30 362

4. Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met
betrekking tot kansspelen via internet
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Dinsdag 29 augustus

14.00 uur

Woensdag 30 augustus

10.15 uur

Donderdag 31 augustus

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat over oprichting van een museum van de Nederlandse geschiedenis
met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

29 480

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

28 867

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

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)
Maandag 26 juni van 13.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu over Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de
grondexploitatie (30 218)

Recesperiodes

– 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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