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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 juni

14.00 uur

Woensdag 21 juni

10.15 uur

Donderdag 22 juni

10.15 uur

A

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.
30 387
– 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)
29 934 (bijgewerkt t/m nr. 20)
– artikel I, aanhef
– onderdelen A en B
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– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,II) (invoegen onderdelen
Ba t/m Bc)
– onderdeel C, aanhef
– artikel 4:16
– 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
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,X)
– artikel III
– gewijzigd amendenment Van Schijndel (20) (invoegen nieuw artikel IIIA)
– artikel IV
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,XI)
– artikel V
– gewijzigd amendement Fierens/Van Schijndel (16,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
29 934, nr. 17
29 934, nr. 18

Stemmingen
29 834

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
6. 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
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29 834 (bijgewerkt t/m nr. 32)
De wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn aangegeven met *
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)
– amendement Aptroot (20,III)
– artikel 5.9
– artikelen 5.10 t/m 5.14
*– nader gewijzigd amendement Aptroot/Hessels (32,I)
Indien 32,I verworpen:
– amendement Van Dam (31)
– artikel 5.15
– artikelen 5.16 t/m 5.18
– onderdeel B
– onderdelen Ba t/m C
*– nader gewijzigd amendement Aptroot/Hessels (32,II)
– onderdeel D
– onderdeel E
– amendement Aptroot (14,II)
– onderdeel F
– onderdeel G
*– nader gewijzigd amendement Aptroot/Hessels (32,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
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Stemmingen
28 764

7. 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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

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

8. 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 moties op stuk nrs. 11 en 14 te
wijzigen. De gewijzigde moties zijn 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 (gewijzigd)

Stemmingen
30 411

– 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
9. 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 )
– artikelen 1.1 t/m 2.5
– amendement Örgü (7) (artikel 2.6 vervalt)
Indien 7 verworpen:
– amendement Algra (14)
– 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)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 411, nr. 15
30 411, nr. 16

Stemmingen
30 438

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

10. Stemmingen over: moties Regels omtrent instanties die verantwoordelijk
zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming
(Wet handhaving consumentenbescherming)
– 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
11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wijziging in de
procedure betreffende de aanvraag en afgifte van rijbewijzen
30 438 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 477

12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een bromfietsrijbewijs
30 477 (bijgewerkt t/m nr. 9)
– artikelen I t/m XV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 410

13. Stemmingen in verband met:
Regels met betrekking tot het heffen van een bijdrage van verhuurders van
woningen ten behoeve van de uitgaven van het Rijk in het kader van de
betaalbaarheid van het wonen (Interimwet betaalbaarheidsheffing
huurwoningen)
De stemmingslijst zal nader worden rondgedeeld.

Stemmingen

30 410, nr. 23
30 410, nr. 24
Stemming
30 250, nr. 8

14. Stemmingen over: moties Regels met betrekking tot het heffen van een
bijdrage van verhuurders van woningen ten behoeve van de uitgaven van het
Rijk in het kader van de betaalbaarheid van het wonen (Interimwet betaalbaarheidsheffing huurwoningen)
– de motie-Duyvendak/Van Gent over een andere dekking voor het tekort op
de VROM-begroting
– de motie-Hofstra c.s. over alternatieven voor de bezuinigingstaakstelling
15. Stemming over: motie Debat met de tijdelijke commissie onderzoek TBS
– de motie-Van Haersma Buma c.s. over de grote waardering van de Kamer
voor het eindrapport

Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, agenda

A–5

Stemmingen
30 098

16. Stemmingen in verband met:
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)
30 098 (bijgewerkt t/m nr. 22)
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
gewijzigd amendement Luchtenveld c.s. (17,I)
onderdeel A
onderdeel B
onderdeel C, aanhef
amendement Van Haersma Buma (13)
gewijzigd amendement Luchtenveld c.s. (17,II)

N.B. Indien 13 en 17,II beide worden aangenomen wordt 13 verwerkt in 17,II
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 101

artikel 184a
artikelen 184b t/m 184k
amendement Luchtenveld c.s. (19,I)
amendement Luchtenveld c.s. (19,II)
artikel 184l
artikelen 184m en 184n
amendement Wolfsen c.s. (15,I)
artikel 184o
amendement Wolfsen c.s. (15,II)
artikel 184p, eerste lid
amendement Wolfsen c.s. (16,I) (tweede lid vervalt)
tweede lid
artikel 184p
amendement Wolfsen c.s. (16,II)
artikel 184q
amendement Wolfsen c.s. (16,III) (artikel 184r vervalt)
artikel 184r
amendement Wolfsen c.s. (15,III) (artikel 184s vervalt)
amendement Wolfsen c.s. (16,IV) (artikel 184s vervalt)
artikel 184s
onderdeel C
artikel I
artikelen II en IIa
amendement Luchtenveld c.s. (20) (invoegen nieuw artikel IIb)
artikel IIb
gewijzigd amendement Luchtenveld c.s. (18,I)
gewijzigd amendement Luchtenveld c.s. (18,II)
artikel III
artikelen IV en V
beweegreden
wetsvoorstel

17. Stemmingen in verband met:
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)
30 101 (bijgewerkt t/m nr. 17)
– artikel I, aanhef
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– onderdeel A
– onderdeel B, aanhef
– amendement Slob (9,I)
Indien 9,I verworpen:
– amendement Wolfsen c.s. (15,IA)
– artikel 154b, eerste lid
– amendement Slob (9,II)
– amendement Wolfsen c.s. (15,IB)
– tweede lid
– derde t/m vijfde lid
– amendement Wolfsen c.s. (15,IC)
– zesde lid
– zevende lid
– amendement Wolfsen c.s. (15,ID)
– achtste lid
– amendement Wolfsen c.s. (15,IE) (toevoegen negende lid)
– artikel 154b
– artikelen 154c t/m 154h
– amendement Luchtenveld c.s. (16,I)
– amendement Luchtenveld c.s. (16,II)
– artikel 154ha
– artikel 154i
– gewijzigd amendement Wolfsen c.s. (17,I) (invoegen artikel 154ia)
– amendement Wolfsen c.s. (12,I)
– amendement Wolfsen c.s. (13,IA)
– artikel154j, eerste lid
– amendement Wolfsen c.s. (13,IB) (tweede lid vervalt)
– tweede lid
– amendement Wolfsen c.s. (13,IC) (derde lid vervalt)
– derde lid
– artikel 154j
– amendement Wolfsen c.s. (13,II)
– artikel 154k
– amendement Wolfsen c.s. (13,III) (artikel 154l vervalt)
– artikel 154l
– amendement Wolfsen c.s. (12,II) (artikel 154m vervalt)
– amendement Wolfsen c.s. (13,IV) (artikel 154m vervalt)
– artikel 154m
– amendement Wolfsen c.s. (12,III)
– artikel 154n
– onderdeel B
– onderdeel C
– amendement Wolfsen (15,II) (toevoegen onderdeel D)
– artikel I
– gewijzigd amendement Wolfsen c.s. (17,II) (invoegen artikelen IA t/m ID)
– amendement Luchtenveld (8)
– artikel II
– artikelen III en IV
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

30 101, 30 098, nr. 10

30 101, 30 098, nr. 11

18. Stemmingen over: moties Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere
lichte verkeersovertredingen en Wet bestuurlijke boete overlast in de
openbare ruimte
– de motie-Van Haersma Buma/Van der Staaij over het beroep dat
gemeenten moeten kunnen doen op aanwezigheid van de politie in de
openbare ruimte
– de motie-Van Haersma Buma/ Van der Staaij over uitbreiding van de
handhaving van snelheidslimieten in woongebieden
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Stemmingen
30 414

19. Stemmingen in verband met:
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)
30 414 (bijgewerkt t/m nr. 42)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 en 2
amendement Lambrechts/Roefs (38)
artikel 3
artikelen 4 en 5
gewijzigd amendement Slob (33)
artikel 6
artikel 7
nader gewijzigd amendement Jungbluth/Jan de Vries (42,I)
nader gewijzigd amendement Jungbluth/Jan de Vries (42,II)
artikel 8
artikel 9
gewijzigd amendement Vergeer c.s. (17,I)
amendement Lambrechts/Jan de Vries (27,I) (toevoegen onderdeel h)
artikel 10
amendement Kraneveldt/Lambrechts (39,I) (onderdeel a vervalt)
artikel 11, onderdeel a
onderdeel b
gewijzigd amendement Vergeer c.s (17,II) (onderdeel c vervalt)
onderdeel c
onderdeel d
amendement Kraneveldt/Lambrechts (39,II)
Indien 39,II verworpen:
– amendement Lambrechts/Jan de Vries (27,II)
onderdeel e
onderdelen f en g
amendement Jan de Vries/Lambrechts (23) (invoegen onderdeel ga)
onderdelen h t/m q
tweede nader gewijzigd amendement Roefs c.s. (40,I) (onderdeel r vervalt)
artikel 11
amendement Kraneveldt/Lambrechts (39,III)
artikel 12
amendement Kraneveldt/Lambrechts (39,IV)
artikel 13
amendement Kraneveldt/Lambrechts (39,V)
artikel 14
amendement Kraneveldt/Lambrechts (39,VI)
artikel 15, eerste lid
gewijzigd amendement Vergeer c.s (17,III) (tweede lid vervalt)
tweede lid
derde lid
artikel 15
artikelen 16 t/m 18
amendement Vergeer (20,I) (invoegen artikel 18a)
amendement Vergeer (20,II)
artikel 19
artikelen 20 en 21
tweede nader gewijzigd amendement Roefs c.s. (40,II)
artikel 22
artikel 23
amendement Vergeer (12,I)
artikel 24, eerste lid
tweede t/m vijfde lid
amendement Vergeer (12,II) (toevoegen zesde lid)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

30 414, nr. 41
Stemmingen
29 407, nr. 48
29 407, nr. 49

artikel 24
artikelen 25 en 26
amendement Kraneveldt/Balemans (15)
artikel 27
artikel 28, eerste lid
amendement Roefs/Jan de Vries (21)
tweede lid
gewijzigd amendement Jungbluth (34)
derde lid
vierde t/m zesde lid
amendement Vergeer (13) (toevoegen zevende lid)
artikel 28
amendement Kraneveldt/Balemans (16) (artikel 29 vervalt)
Indien 16 verworpen:
– amendement Van der Vlies/Slob (14)
Indien 14 verworpen:
– amendement Slob c.s. (30)
artikel 29
tweede nader gewijzigd amendement Roefs c.s. (40,III)
artikel 30
tweede nader gewijzigd amendement Roefs c.s. (40,IV)
artikel 31
artikelen 32 t/m 39
amendement Slob (37) (invoegen artikel 39a)
artikelen 40 t/m 42
tweede nader gewijzigd amendement Roefs c.s. (40,V)
artikel 43
artikelen 44 t/m 48
beweegreden
wetsvoorstel

20. Stemming over: motie 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)
– de motie-Roefs over experimenteerscholen
21. Stemmingen over: moties VAO over de versnelde opening van vijf
sectoren voor werknemers uit nieuwe EU-landen
– de motie-De Wit over de intrekking van het besluit tot ontheffing van de
arbeidsmarkttoets
– de motie-Van Gent over objectieve criteria voor openstelling van sectoren

Stemmingen
28 385, nr. 70
28 385, nr. 72

22. Stemmingen over: moties VAO Uitvoering mestwetgeving
– de motie-Waalkens over de correctiefactor voor bedrijfsspecifieke normen
– de motie-Van den Brink over het buiten werking stellen van bepalingen van
de Meststoffenwet, c.q. de Uitvoeringsregeling

Stemmingen
30 211

23. Stemmingen in verband met:
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
30 211
– artikelen I t/m VII
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen

30 211, nr. 11

Stemmingen
30 308, nr. 56

24. Stemmingen over: motie 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
– de motie-Lenards over het vissen met één hengel zonder schriftelijke
toestemming
25. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad van State
over de Wet Inburgering
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te
besluiten

Stemmingen
27 925, nr. 216
27 925, nr. 217

26. Stemmingen over: moties VAO Afghanistan/ISAF
– de motie-Karimi/Van Bommel over een tweewekelijkse rapportage over de
missie
– de motie-Karimi/Van Bommel over de permanente toegang van de media
tot het operatiegebied

Stemmingen
30 587

27. Stemmingen in verband met:
Subsidiariteitstoets op richtlijnvoorstel betreffende strafrechtelijke maatregelen
ter verzekering van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (COM
(2006) 168 fin.)

30 250, nrs. 4, 5 en 6

28. Debat met de regering over het rapport tijdelijke commissie onderzoek
TBS met maximum spreektijden van 10 minuten per fractie
29. 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
30. Verantwoordingsdebat over 2005 (debat met de Minister-President, de
minister van Financiën en de minister van Economische Zaken
31. Spoeddebat over de status van asielzoekers die onder de oude
Vreemdelingenwet vallen met spreektijden van 3 minuten per fractie
32. VAO Preventiebeleid Volksgezondheid met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
33. VAO Pakketmaatregelen met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie

30 173

34. 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)

30 327

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

30 336

36. 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)
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30 335, nr. 47

37. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief van Clean Air Nederland betreffende een
rookvrije horeca

30 500

38. Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in
verband met onder andere het Protocol van 1997 tot wijziging van het
Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Trb. 1999, 169) en
richtlijn nr. 2005/33/EG van het Europees Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 6 juli 2005 tot wijziging van Richtlijn 1999/32/EG wat het
zwavelgehalte van scheepsbrandstoffen betreft (PbEU L 191)

29 708

39. Regels met betrekking tot de financiële markten en het toezicht daarop
(Wet op het financieel toezicht) (integrale plenaire afronding)

30 351

40. Voorstel voor een nieuwe Regeling grote projecten

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

Stemmingen
29 937

3. 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
4. Voorjaarsnota 2006 en suppletore begrotingen
5. Debat over oprichting van een museum van de Nederlandse geschiedenis
met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie
6. VAO Handhaving VROM-regelgeving met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
7. VAO Eergerelateerd geweld met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie

30 433

8. 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

9. 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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30 362

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

30 071

11. Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die
wet (re- en dupliek)

30 402

12. 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 (re- en dupliek)

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

29 480

4. 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

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

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

Wetgevings-, notaoverleggen

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 10.30 – 13.00 uur
Van de vaste commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over regels inzake
geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet
geurhinder en veehouderij) (30 453)
Maandag 26 juni van 11.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Raming der voor de Tweede Kamer in 2007 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten (30 549)
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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)
Maandag 11 september van 10.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet) (30 413)
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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