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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 19 september

15.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Aanbieding begrotingen voor het jaar 2007
2. Regeling van werkzaamheden

Woensdag 20 september

13.00 uur (te beginnen met de regeling van werkzaamheden en
aansluitend stemmingen)

Donderdag 21 september

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

29 326, nr. 9
29 326, nr. 10
29 326, nr. 11
Stemmingen
30 350

2. Stemming over: moties VAO Jeugd en media
– de motie-Atsma c.s. over het tegengaan van schadelijke invloeden van het
internetgebruik op jeugdigen
– de motie-Slob c.s. over het versterken van media-educatie op scholen
– de motie-Van der Vlies c.s. over een systeem voor geschiktheidsinformatie
3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige andere wetten in verband
met de invoering van de mogelijkheid het ambt van notaris in dienstbetrekking
uit te oefenen en het aanbrengen van enkele wijzingen van technische aard
(Wet notaris in dienstbetrekking)
30 350 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel
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30 350, nr. 9

Stemmingen
27 925, nr. 230
27 925, nr. 231
27 925, nr. 232
Stemmingen
30 480

4. Stemmingen over: motie Wijziging van de Wet op het notarisambt en enige
andere wetten in verband met de invoering van de mogelijkheid het ambt van
notaris in dienstbetrekking uit te oefenen en het aanbrengen van enkele
wijzingen van technische aard (Wet notaris in dienstbetrekking)
– de motie-Van Vroonhoven-Kok over het schrappen danwel verhogen van de
leeftijdsgrens waarop notarissen moeten defungeren
5. Stemmingen over: moties Spoeddebat over CIA-gevangenissen
– de motie-Koenders c.s. over een afkeurende politieke verklaring over
illegale detentiecentra
– de motie-Van Baalen/Ormel over afspraken om te voorkomen dat
gevangenen aan het internationale recht worden onttrokken
– de motie-Van Bommel c.s. over een parlementair onderzoek
6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Gemeentewet en de Provinciewet in verband met een
verruiming van de bevoegdheid van de raad en provinciale staten om tijdelijk
ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders
en gedeputeerden
30 480 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 532

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met vereenvoudiging van die
wet
30 532 (bijgewerkt t/m nr. 19)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m I
onderdeel J, aanhef
artikelen 5:3 en 5:4
amendement Van der Vlies (11,IA)
artikel 5:5
artikel 5:6, eerste lid
amendement Van der Vlies (12)
tweede lid
amendement Van der Vlies (13) (invoegen nieuw derde lid)
derde lid
amendement Rambocus c.s. (16) (vierde lid vervalt)
vierde lid
artikel 5:6
artikel 5:7, eerste lid
amendement Van Bommel (14,IA)
tweede lid
amendement Van Bommel (14,IB)
derde lid
vierde lid
amendement Van Bommel (15) (toevoegen vijfde lid)
artikel 5:7
amendement Van Bommel (14,IIA)
artikel 5:8, eerste lid
amendement Van Bommel (14,IIB)
tweede lid
amendement Van Bommel (14,IIC)
derde lid
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

30 532, nr. 18 (nader gewijzigd)
Stemmingen
30 362

vierde t/m zevende lid
amendement Van Gent/Stuurman (9,IA)
achtste lid
amendement Van Gent/Stuurman (9,IB) (negende lid vervalt)
amendement Van Gent/Stuurman (9,IC) (toevoegen nieuw negende lid)
negende lid
artikel 5:8
artikel 5:9, eerste t/m vierde lid
amendement Van Bommel (14,IIIA)
vijfde lid
amendement Van Bommel (14,IIIB)
zesde lid
zevende lid
amendement Van der Vlies (11,IB)
achtste lid
negende lid
artikel 5:9
artikel 5:10
onderdeel J
onderdelen K t/m N
amendement Van der Vlies (11,II)
amendement Van Gent/Stuurman (9,II)
onderdeel O
onderdelen P en Q
artikel I
artikelen II t/m IV
amendement Van der Sande/Rambocus (19)
artikel V
artikelen VI en VII
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemming over: motie Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met
vereenvoudiging van die wet
De Voorzitter: de leden Rambocus en Stuurman wensen hun motie op
stuk nr. 18 nader te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld.
Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Rambocus/Stuurman over permanente nachtarbeid
9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de kansspelen houdende tijdelijke bepalingen met
betrekking tot kansspelen via internet
30 362 (bijgewerkt t/m nr. 8)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdeel A, aanhef
artikel 27m
amendement Weekers (9, I)
artikel 27n, eerste lid
amendement Weekers (9,II)
tweede lid
artikel 27n
artikel 27o t/m 27u
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
artikel II t/m III
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
30 316

10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek teneinde een bijdrage te
leveren aan het voorkomen van het gebruik van geestelijk of lichamelijk
geweld jegens of van enige andere vernederende behandeling van kinderen
in de verzorging en opvoeding
30 316 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

30 316, nr. 7
Stemmingen
30 501

11. Stemming over: motie Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
teneinde een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het gebruik van
geestelijk of lichamelijk geweld jegens of van enige andere vernederende
behandeling van kinderen in de verzorging en opvoeding
– de motie-Kant over voorstellen voor opvoedingsondersteuning voor ouders
12. Stemmingen in verband met:
Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende
diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)
30 501
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 16
amendement Verdaas/Aptroot (8,I)
artikel 17
amendement Verdaas/Aptroot (8,II)
artikel 18
artikel 19
amendement Verdaas/Aptroot (8,III)
artikel 20
amendement Verdaas/Aptroot (8,IV)
artikel 21
artikel 22
amendement Verdaas/Aptroot (8,V)
gewijzigd amendement Aptroot c.s. (9)

N.B. Indien beide amendementen (8,V en (9) worden aangenomen worden zij
in elkaar geschoven)
–
–
–
–
Stemmingen

30 501, nr. 10
30 501, nr. 11
30 501, nr. 12
Stemmingen
30 474

artikel 23
artikelen 24 t/m 28
beweegreden
wetsvoorstel

13. Stemmingen over: moties Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door specialesectorbedrijven (Aanbestedingswet)
– de motie-Aptroot c.s. over uniformiteit in aanbestedingsregels
– de motie-Atsma c.s. over uniforme regels voor opdrachten onder de
Europese drempelwaarden
– de motie-Atsma c.s. over de geldigheidsduur van de integriteitsverklaring
14. Stemmingen in verband met:
Regeling voor de toelating, het op de markt brengen en het gebruik van
gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet gewasbeschermingsmiddelen
en biociden)
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30 474
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 474, nr. 15
30 474, nr. 16
30 474, nr. 17
30 474, nr. 18

Stemmingen
30 541

amendement Mastwijk/Oplaat (10)
artikel 1
artikelen 2 t/m 9
amendement Van den Brink (12)
artikel 10
artikelen 11 t/m 19
amendement Oplaat/Mastwijk (11,I)
artikel 20
artikelen 21 en 22
amendement Mastwijk c.s. (8,I)
artikel 23
artikelen 24 t/m 42
amendement Mastwijk c.s. (8,II)
artikel 43
amendement Mastwijk c.s. (8,III)
artikel 44
artikelen 45 t/m 69
amendement Mastwijk c.s. (8,IV)
artikel 70
artikelen 71 en 72
amendement Van den Brink (13) (artikel 73 vervalt)
artikel 73
amendement Oplaat/Mastwijk (11,II)
artikel 74
artikelen 75 t/m 127
amendement Mastwijk c.s. (8,V)
artikel 128
artikelen129 t/m 141
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemmingen over: moties Regeling voor de toelating, het op de markt
brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Wet
gewasbeschermingsmiddelen en biociden)
– de motie-Oplaat c.s. over rechtstreekse vertaling van Europese regelgeving
– de motie-Mastwijk c.s. over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
zonder toelating
– de motie-Mastwijk c.s. over saldobenadering bij gewasbescherming
– de motie-Van den Brink/Mastwijk over het afzien van verdergaande
maatregelen dan de Europese richtlijnen voorschrijven
16. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met de beëindiging van de bekostigingsrelatie
tussen de agrarische innovatie- en praktijkcentra en de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
30 541 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel
17. VAO Klimaatbeleid/CO2-allocatieplan met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
18. VAO Aandelenverkoop Connexxion met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
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19. VAO PBO’s met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
30 380

20. Regels inzake het gebruik van het burgerservicenummer in de zorg (Wet
gebruik burgerservicenummer in de zorg)

30 632

21. Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de verlening van de
bevoegdheid tot onderzoek, opneming en monsterneming, bedoeld in artikel
5:18 van de Algemene wet bestuursrecht, aan het Staatstoezicht op de
Volksgezondheid

30 653

22. Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag in verband met de vereenvoudiging van de procedure ter vaststelling van de standaardpremie als
grondslag voor de zorgtoeslag en als gevolg hiervan een wijziging van de
Invoerings- en Aanpassingswet

30 668

23. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met stroomlijning van
de bepalingen inzake opzegging van de zorgverzekering bij wijziging van de
grondslag van de premie

30 413

24. Regels betreffende pensioenen (Pensioenwet)

30 572

25. Wijziging van belastingwetten ter realisering van de doelstelling uit de
nota «Werken aan winst» (Wet werken aan winst)

30 552

26. Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere
wetten in verband met het vergroten van de verantwoordelijkheid van
werkgevers en werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid

30 475

27. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten
(Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

Dinsdag 26 september

14.00 uur

Woensdag 27 september

10.15 uur

Donderdag 28 september

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

Stemmingen
28 665, nr. 70
28 665, nr. 71
28 665, nr. 72
28 665, nr. 73
28 665, nr. 74

3. Stemmingen over: moties VAO MEP-subsidies
– de motie-Van der Staaij c.s. over het vooralsnog niet beëindigen van de
bestaande MEP-subsidiemogelijkheden
– de motie-Van der Staaij c.s. over een overgangsregeling voor kleinere
ondernemers
– de motie-Van der Ham/Samsom over het niet ondersteunen van
elektriciteitsopwekking met niet-duurzame biomassa
– de motie-Hessels over een nieuwe wettelijke regeling ter stimulering van de
opwekking van duurzame energie
– de motie-De Krom over een regeling voor gevallen die onevenredig worden
getroffen
4. Algemene Politieke Beschouwingen
5. VAO Terrorisme met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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6. VAO Detentie behandeling op maat met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
7. VAO Donorov met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO Asielbeleid met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
30 166

9. 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

29 936

10. 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)

30 433

30 430

Gezamenlijke behandeling van:
11. 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) (re- en dupliek)
12. 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) (re- en dupliek)

30 397

13. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (re- en dupliek)

30 471

14. Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot
verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

Dinsdag 3 oktober

14.00 uur

Woensdag 4 oktober

10.15 uur

Donderdag 5 oktober

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

29 942

5. Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
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30 419

6. Uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 18 september van 12.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van belastingwetten ter
realisering van de doelstelling uit de nota «Werken aan winst» (Wet werken
aan winst) (30 572)
Maandag 25 september 2007 van 10.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu over Wijziging van de Wet Milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) (30 489)

Recesperiodes

– Het geplande herfstreces 2006 komt te vervallen
– Verkiezingsreces 2006: woensdag 1 t/m woensdag 22 november 2006
(Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 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 2007: vrijdag 27 april 2007 t/m vrijdag 18 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 t/m maandag 3 september 2007
– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober t/m maandag 29 oktober 2007
– Kerstreces 2007/2008: woensdag 19 december 2007 t/m maandag
14 januari 2008
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