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3. Stemmingen over: moties wetgevingsoverleg over de PKB Derde Nota
Waddenzee
De Voorzitter: dhr. Atsma wenst zijn moties op stuk nrs. 71, 72 en 73 te
wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Gerkens/Duyvendak over militaire activiteiten in de Waddenzee
– de motie-Atsma/Snijder-Hazelhoff over uitbreiding havens Waddeneilanden
– de motie-Atsma/Snijder-Hazelhoff over de diepte van de vaargeulen
– de motie-Atsma c.s. over overgangen van zoet naar zout water
– de motie-Atsma c.s. over uitzonderingen op de hoogtebepaling voor nieuwe
bebouwing
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Atsma over zeewaartse uitbreiding van havens
en bedrijventerreinen in Den Helder en Harlingen
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Atsma over een convenant inzake een integraal
beleid voor het beheersbaar maken en houden van recreatie en toerisme op
de Waddenzee
– de motie-Huizinga-Heringa c.s. over de nadere invulling van het convenant
inzake een integraal beleid voor het beheersbaar maken en houden van
recreatie en toerisme op de Waddenzee
– de motie-Duyvendak over begrenzing van het PKB-gebied
– de motie-Duyvendak over de nadere invulling van de natuurlijke waarden
en kenmerken in relatie tot gaswinning
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26 431, nr. 81
26 431, nr. 82
26 431, nr. 83

Stemmingen
30 679

– de motie-Duyvendak over verbod op vluchten van ultralightvliegtuigen
boven de Waddenzee en het overige Waddengebied
– de motie-Duyvendak over het schrappen van de uitzondering voor vluchten
vanaf het luchtvaartterrein Texel rechtstreeks naar het vasteland en vice versa
– de motie-Duyvendak over een verbod op laagvliegen voor recreatieve
vluchten
4. Stemmingen in verband met:
Regels inzake de financiering bij uitvoering van socialezekerheidswetten door
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en inzake voorschotverstrekking
op grond van de Wet werk en bijstand
30 679 (bijgewerkt t/m nr. 7)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 679, nr. 8

Stemmingen
30 324

artikel I, aanhef
amendement Van
onderdeel A
onderdeel B
artikel I
amendement Van
artikel II
amendement Van
artikel III
amendement Van
artikel IV
amendement Van
beweegreden
wetsvoorstel

Gent (6, II) (onderdeel A vervalt)

Gent (6, III) (artikel II vervalt)
Gent (6, IV) (artikel III vervalt)
Gent (6, V) (artikel IV vervalt)
Gent (6, I)

5. Stemming over: motie Regels inzake de financiering bij uitvoering van
socialezekerheidswetten door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en
inzake voorschotverstrekking op grond van de Wet werk en bijstand
– de motie-Van Gent over de financiering bij uitvoering van
socialezekerheidswetten
6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een puntenstelsel rijbewijzen
30 324 (bijgewerkt t/m nr. 10)
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 483

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband
houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor
inrichtingen)
30 483
–
–
–
–
–

amendement Van Velzen (9)
artikel I
artikelen II t/m IX
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen

30 483, nr. 10
30 483, nr. 11
30 483, nr. 12
30 483, nr. 13

8. Stemmingen over: moties Wijziging van de Wet milieubeheer en enige
andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene
milieuregels voor inrichtingen)
– de motie-Van Velzen over opname van de meldingsplicht voor type
A-inrichtingen in de Activiteiten AMvB
– de motie-Spies/De Krom over een terughoudend gebruik van
maatwerkvoorschriften
– de motie-De Krom over schrappen van overbodige verplichtingen uit het
Activiteitenbesluit
– de motie-De Krom/Spies over het niet laten stijgen van administratieve
lasten en uitvoeringskosten

Stemming
29 415, nr. 11

9. Stemming over: motie VAO Beveiliging militaire objecten
– de motie-Blom c.s. over optimalisering van de beveiliging van
opslagplaatsen van wapens en munitie

Stemming

10. Stemming over: motie VAO Evaluatie gang van zaken rondom de moord
op dhr. Van Gogh
– de motie-Koenders over toezending van de evaluatie

29 854, nr. 15
Stemmingen
28 684, nr. 93
28 684, nr. 94
28 684, nr. 95
28 684, nr. 96
28 684, nr. 97

Stemmingen
30 415

11. Stemmingen over: moties VAO Veiligheidsprogramma
– de motie-Gerkens over verlenging van het project National High Tech Crime
Center
– de motie-Gerkens/Wagner over een projectregisseur voor high tech crime
– de motie-Gerkens over handhaving van de drempel voor MOT-meldingen
– de motie-Wagner/Gerkens over een loket voor aangiftes van
internetcriminaliteit
– de motie-Weekers/Van Haersma Buma over een extra investering in de
ontneming van crimineel geld
12. Stemmingen in verband met:
Voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van de Camp, Griffith en Van
der Staaij houdende regels over de parlementaire enquête (Wet op de
parlementaire enquête 200.)
30 415
– artikelen 1 t/m 48
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

30 415, nr. 13
Stemmingen
29 446, nr. 42
29 446, nr. 43
29 446, nr. 44
29 446, nr. 45
29 446, nr. 46
29 446, nr. 47
29 446, nr. 48

13. Stemming over: motie voorstel van wet van de leden K.G. de Vries, Van
de Camp, Griffith en Van der Staaij houdende regels over de parlementaire
enquête (Wet op de parlementaire enquête 200.)
– de motie-Boelhouwer c.s. over aanpassing van het Reglement van orde
14. Stemmingen over: moties VAO Flora- en Faunawet
– de motie-Schreijer-Pierik over een volledige schadevergoedingsregeling
– de motie-Schreijer-Pierik over de ontwikkeling van lichte
weidevogelpakketten
– de motie-Schreijer-Pierik over artikel 46, lid 3, inzake jagen, beheren en
bestrijden
– de motie-Van Velzen/Van Gent over het oorspronkelijke doel van de Floraen Faunawet
– de motie-Kruijsen over intrekking van het besluit inzake overzomerende
grauwe ganzen
– de motie-Snijder-Hazelhoff over stimulerend beleid voor bescherming van
weidevogels
– de motie-Snijder-Hazelhoff over beleid ter voorkoming van toename van het
aantal overwinterende ganzen
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Stemmingen
27 495, nr. 34

15. Stemmingen over: moties VAO Herziening destructiebestel
– de motie-Atsma c.s. over de overheidsbijdrage voor het ophalen en
verwerken van kadavers

Stemmingen
30 489

16. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)
30 489 (bijgewerkt t/m nr. 33)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m H
onderdeel I, artikelen 5.6 t/m 5.11
amendement Van Velzen (24)
artikel 5.12, eerste lid
amendement Duyvendak (21,I) (toevoegen ledem 1a en 1b)
tweede lid
amendement De Krom (26,I,1)
amendement Duyvendak (19,I)

N.B. Indien beide amendementen 26,I,1 en 19,I worden aangenomen vervalt
in 26,I: in betekenende mate
– amendement De Krom (26,I,2)
– amendement De Krom (26,I,3)
– derde lid
– amendement Duyvendak (19,II)
– vierde lid
– vijfde lid
– amendement De Krom (26,I,4)
– zesde lid
– amendement De Krom (26,I,5)
– zevende lid
– achtste lid
– amendement Duyvendak (22,I)
– amendement De Krom (26,I,6)
– negende lid
– amendement Duyvendak (21,II)
– amendement De Krom (26,I,7)
– tiende lid
– amendement Duyvendak (22,II)
– elfde lid
– amendement De Krom (26,I,8)
– twaalfde lid
– amendement Huizinga-Heringa (32) (invoegen lid 12a)
– dertiende en veertiende lid
– artikel 5.12
– artikel 5.13
– amendement De Krom (26,II)
– artikel 5.14
– artikel 5.15
– amendement De Krom (26,III)
– artikel 5.16
– nader gewijzigd amendement Van der Ham/Duyvendak (33) (invoegen
artikel 5.16a)
– artikelen 5.17 t/m 5.23
– onderdeel I
– onderdelen J t/m O
– artikel I
– artikelen II t/m VIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–4

Stemming
30 489, nr. 31

Stemming

18. Stemming over: motie VAO Ontwikkelingsrelatie met Bangladesh, Sri
Lanka en Jemen
Motie-Szabó c.s. over een nieuwe kliniek voor ASF

30 823, nr. 2
Stemmingen
30 800-X, nr. 9
30 800-X, nr. 10
30 800-X, nr. 16

30 800-X, nr. 17

30 800-X, nr. 18

30 800-X, nr. 19
30 800-X, nr. 20
30 800-X, nr. 29
30 800-X, nr. 30
30 800-X, nr. 31
30 800-X, nr. 32
30 800-X, nr. 33
30 800-X,
30 800-X,
30 800-X,
30 800-X,

nr.
nr.
nr.
nr.

Stemmingen
30 601

17. Stemming over: motie Wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen)
– de motie-Spies over fiscale prikkels ter stimulering van schonere
lease-auto’s

34
35
36
37

19. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
– de motie-Van Velzen over uitbreiding van het Verdrag van Ottawa
– de motie-Van Velzen over kernontwapening in Europa
– de motie-Eijsink c.s. over de instrumenten en middelen en over een
jaarlijkse rapportage en analyse van de nieuwe organisatie voor
integriteitszorg
– de motie-Aasted Madsen-van Stiphout over het tot uiting laten komen van
de competenties op het gebied van sociaal leiderschap in het
bevorderingsbeleid
– de motie-Veenendaal/Aasted Madsen-van Stiphout over maatregelen ter
voorkoming van ongewenst gedrag en over het opstellen van een
implementatieplan
– de motie-Van Velzen/Eijsink over vrijstelling van uitzending voor ouders in
de krijgsmacht met kinderen tot vier jaar
– de motie-Herben/Eijsink over benoeming van de Inspecteur-Generaal der
Krijgsmacht door de Tweede Kamer
– de motie-Timmermans c.s. over het afzien van ondertekening van het
PSFD MoU
– de motie-Timmermans c.s. over de mogelijke voordelen van verdere
deelname aan de ontwikkeling van de JSF
– de motie-Kortenhorst c.s. over spoedige ondertekening van het
Memorandum of Understanding
– de motie-Kortenhorst/Herben over integratie van het innovatiebeleid in
research & technologie op defensiegebied
– de motie-Szabó over benodigde extra middelen voor uitzendingen en
andere taken
– de motie-Szabó over daadwerkelijke uitbreiding van het defensiebudget
– de motie-Karimi over rapporteurs over risicovolle militaire missies
– de motie-Herben/Kortenhorst over het Innovatieplatform
– de motie-Herben/Van der Staaij over een vast percentage van het bbp voor
Defensie-uitgaven
20. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Waterschapswet en de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren in verband met de modernisering en vereenvoudiging van
de bestuurlijke structuur en de financieringsstructuur van waterschappen (Wet
modernisering waterschapsbestel)
(Stemmingslijst volgt)

Stemmingen
30 683

21. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de bijzondere
positie van gemeentelijke vervoerbedrijven in relatie tot de
aanbestedingsverplichting in het openbaar vervoer en enkele technische
wijzigingen
30 683
– amendement Duyvendak (7)
– artikel I
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– artikelen II en III
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
30 419

22. Stemmingen in verband met:
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
Gewijzigde stemmingslijst
Wijziging is aangegeven met een *
30 419 (bijgewerkt t/m nr. 18)
– artikel I, onderdelen A en Aa
– amendement Blok (10)
– onderdeel B
– onderdelen Ba t/m J
– artikel I
– artikel II, aanhef
– gewijzigd amendement Blok (17, I) (invoegen twee nieuwe onderdelen)
– gewijzigd amendement Blok (17, II)
– onderdeel A
– onderdelen B en C
– artikel II
*– amendement Douma/Jan de Vries (18)
– artikel III
– artikelen IV t/m VIII
– amendement Blok (17, III)
– artikel IX
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 800-VIII, nr. 37
30 800-VIII, nr. 38 (gewijzigd)
30 800-VIII, nr. 39
30 800-VIII, nr. 40
30 800-VIII, nr. 41
30 800-VIII, nr. 42
30 800-VIII, nr. 43

Stemmingen
30 800 XIII, nr. 16
30 800 XIII, nr. 17

23. Stemmingen over: moties wetgevingsoverleg onderdeel cultuur van de
begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(VIII) voor het jaar 2007
De Voorzitter: mw. Van Vroonhoven wenst haar motie op stuk nr. 38 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Leerdam c.s. over meer middelen voor cultuureducatie
– de motie-Van Vroonhoven-Kok over een nationaal actieplan ter stimulering
van jeugd en amateurkunst
– de motie-Vendrik/Vergeer over een rijksbudget voor kunst en cultuur ter
waarde van 1% van de totale rijksuitgaven
– de motie-Van der Ham over de uitwerking van een plan voor een methodiek
om theatervoorstellingen beschikbaar te maken
– de motie-Van der Ham/Leerdam over een pakket fiscale maatregelen ter
ondersteuning van startende creatieve ondernemers en kunstenaars
– de motie-Van der Ham/Vergeer over het toevoegen van de onderuitputting
in 2006 aan het budget voor 2007
– de motie-Van der Vlies over het ongedaan maken van de aanwijzingsstop
voor nieuwe monumenten
24. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007
– de motie-Van Dam/Aptroot over de eerstedagmelding via internet
– de motie-Van Dam/Aptroot over risico’s van instroom in
arbeidsongeschiktheidsregelingen voor kleine ondernemers
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30 800 XIII, nr. 18
30 800 XIII, nr. 19
30 800 XIII, nr. 20
30 800 XIII, nr. 21
30 800 XIII, nr. 23
30 800 XIII, nr. 24
30 800 XIII, nr. 25
Stemmingen
30 800 V, nr. 17
30 800 V, nr. 18
30 800 V, nr. 19
30 800 V, nr. 20
30 800 V, nr. 21
30 800 V, nr. 22
30 800 V, nr. 23
30 800 V, nr. 24
30 800 V, nr. 25
30 800 V, nr. 26
30 800 V, nr. 27
30 800 V, nr. 28
30 800 V, nr. 29
30 800 V, nr. 30
30 800 V, nr. 31
30 800 V, nr. 32
30 800 V, nr. 33
30 800 V, nr. 34
30 800 V, nr. 35
30 800 V, nr. 36
30 800 V, nr. 37
30 800 V, nr. 38

Stemmingen
30 655

– de motie-Van Dam/Hessels over vrije toegang voor alle dienstenaanbieders
tot netwerken
– de motie-Van Dam/Hessels over strikte scheiding van de markten voor
infrastructuur en diensten
– de motie-Ten Hoopen over bescherming van consumenten tegen
telemarketing
– de motie-Ten Hoopen c.s. over voorkomen van verruiming van de
zondagsopeningstijden en concurrentievervalsing
– de motie-Aptroot/Van der Vlies over het laten vervallen van de verplichte
statistieken voor het MKB
– de motie-Aptroot c.s. over transparantie en goed beheer bij
auteursrechtenorganisaties
– de motie-Aptroot c.s. over indiening van de Wet markt en overheid
25. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
– de motie-Koenders c.s. over beperken dan wel verbieden van gebruik,
productie en handel in clustermunitie
– de motie-Koenders c.s. over verlenging van de Nederlandse bijdrage aan
EUFOR Congo
– de motie-Koenders over het stabiliserings- en veiligheidsproces in
Afghanistan
– de motie-Samsom c.s. over Rwanda
– de motie-Samsom/Karimi over gevolgen van de giframp in Ivoorkust
– de motie-Ormel/Van Baalen over een evenredige kostenverdeling voor
NAVO-activiteiten
– de motie-Ormel c.s. over de dienstverlening rond het verstrekken van visa
– de motie-Ferrier c.s. over bevordering van circulaire migratie vanuit
Europese landen
– de motie-Ferrier/Van der Staaij over de wederopbouw in Haïti
– de motie-Szabó over een startsubsidie voor de stichting PUA
– de motie-Szabó over een efficiëntere organisatie van bijeenkomsten van de
ontwikkelingscommunity
– de motie-Karimi c.s. over het Israëlische nederzettingenbeleid
– de motie-Karimi c.s. over de oprichting van een Nationaal Instituut voor de
Mensenrechten
– de motie-Karimi c.s. over subsidies voor
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties
– de motie-Karimi over additionele korting op een aantal
ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties
– de motie-Koşer Kaya over het evalueren van de Nederlandse
steunbetuiging aan de oorlog in Irak
– de motie-Koşer Kaya c.s. over verbetering van de seksuele en
reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen
– de motie-Koşer Kaya c.s. over onderzoek naar de misdaden in Darfur
– de motie-Koşer Kaya c.s. over bestrijding van handel in soja uit net
ontboste gebieden
– de motie-Herben over het realiseren van meer opvangcentra
– de motie-Herben over toepassing van het GEMAP in aangepaste vorm
– de motie-Van der Staaij/Ferrier over vrijlating van politieke gevangenen in
Eritrea
26. Stemmingen in verband met:
Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet)
30 655
– artikelen 1 t/m 49
– amendement Bibi de Vries/Depla (12)
– artikel 49a
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 655, nr. 15
Stemmingen
30 676

artikelen 50 t/m 70
amendement Omtzigt
amendement Omtzigt
artikel 70a
artikelen 71 en 71a
amendement Omtzigt
amendement Omtzigt
artikel 72
artikelen 73 t/m 98
beweegreden
wetsvoorstel

c.s. (14,I)
c.s. (13,I)

c.s. (14,II)
c.s. (13,II)

27. Stemming over: motie Invoering van de Pensioenwet (Invoerings- en
aanpassingswet Pensioenwet)
– de motie-Omtzigt c.s. over te late betaling door pensioenuitvoerders
28. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap
onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse opvang
30 676 (bijgewerkt t/m nr. 18)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdeel A
gewijzigd amendement Hamer/Balemans(18)
amendement Slob (9)
onderdeel B
amendement Hamer (12) (invoegen onderdeel C)
artikel I
artikel II
amendement Balemans/Hamer (17) (invoegen IIA)
Indien nr. 17 verworpen
– amendement Van der Vlies (10) (invoegen IIA)
– artikelen III t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

30 676, nr. 19
30 676, nr. 20
30 676, nr. 21
Stemmingen
29 754, nr. 88

29. Stemmingen over: moties Wijziging van de Wet op het primair onderwijs
en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met buitenschoolse
opvang
– de motie-Hamer/Balemans over een meerjarig financieel investeringsplan
– de motie-Koşer Kaya c.s. over een onderzoek betreffende de BSO
– de motie-Koşer Kaya c.s. over maatregelen voor kinderen met een rugzakje
30. Stemmingen over: motie Interpellatie-Wilders over uitvoering van de motie
over het burkaverbod
– de motie-Wilders/Weekers over voorstellen voor een effectief burkaverbod
in Nederland
31. Debat over het rapport over de brand in het cellencomplex op
Schiphol-Oost met spreektijden voor:
CDA, PvdA en VVD
SP, GroenLinks, D66 en LPF
ChristenUnie en SGP
Groep Wilders, Groep Nawijn, Groep Lazrak,
Groep Eerdmans/Van Schijndel en
Groep Van Oudenallen

30 804

20 minuten
15 minuten
7 minuten

3 minuten

32. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Belastingplan 2007) (plenaire afronding)
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30 800 XII

33. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30 800 A

34. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2007

30 800 XV

35. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007

30 800 E

36. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het
jaar 2007
37. VAO Programma versterking opsporing en vervolging
38. VAO Arbeidsmigratie en sociale zekerheid
39. VAO Inburgering
40. VAO Wet Werk en Bijstand
41. VAO ESF

30 609

42. Regels omtrent ruimtevaartactiviteiten en de instelling van een register
van ruimtevoorwerpen (Wet ruimtevaartactiviteiten)

30 166

43. 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 (re- en
dupliek)

30 419

44. 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

30 634

45. Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling
bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling)

30 577

46. Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve
lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)

30 663

47. Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van Richtlijn nr.
2004/27/EG en Richtlijn nr. 2004/28/EG

30 634

48. Wijziging van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en van enige andere wetten (omzetting teruggaafregeling
bestelauto’s ondernemers in vrijstellingsregeling)

30 694

49. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met verduidelijking en
verbetering van de regelgeving met betrekking tot de systemen voor de
handel in broeikasgas- en NOx-emissierechten (Aanpassingswet handel in
emissierechten)

30 602

50. Wijziging van de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel in verband
met de wijziging van de financiering van het flexibel pensioen en uittreden van
het overheidspersoneel

30 599

51. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht
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30 521

52. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
herschikking van de bevoegdheidsverdeling tussen rechtbank en kantonrechter, alsmede van artikel 12 van dat Boek en van artikel 268 van het
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

30 611

53. Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de wederzijdse erkenning van beroepseisen gesteld
aan het verrichten of aanbieden van beveiligings- of recherchewerkzaamheden door het in stand houden van een beveiligingsorganisatie of
recherchebureau

Dinsdag 31 oktober

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

Dinsdag 5 december

14.00 uur

Woensdag 6 december

10.15 uur

Donderdag 7 december

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

30 475

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

30 537

5. Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het vaststellen van
nadere bepalingen over het gebruik van nummers ter bescherming van de
consument

30 397

6. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (dupliek)

29 936

7. 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) (re- en dupliek)

30 578

8. Wijziging van de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet
milieubeheer in verband met de introductie van zorgplichten van gemeenten
voor het afvloeiend hemelwater en het grondwater, alsmede verduidelijking
van de zorgplicht voor het afvalwater, en aanpassing van het bijbehorende
bekostigingsinstrument (verankering en bekostiging van gemeentelijke
watertaken)
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Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2007 (30 804)
Maandag 23 oktober 2006 van 10.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk
Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten
als gevolg van de modernisering van het huurbeleid vanaf 1 januari 2007 (Wet
modernisering huurbeleid 2007) (30 595)
Maandag 23 oktober 2006 van 19.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen om gemeenten meer zekerheid te geven dat mensen met een
kleine kans op inschakeling in het arbeidsproces met behoud van uitkering
gedurende maximaal 2 jaar onbeloonde additionele werkzaamheden kunnen
verrichten (30 650)
Maandag 30 oktober 2006 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over
Regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende
dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij) (30 453)
Maandag 30 oktober 2006 van 10.00 – 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het
jaar 2007 (afronding)
Maandag 30 oktober 2006 van 15.00 – 20.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIT/Snip
Projectenboek 2007

Recesperiodes

– Herfst/verkiezingsreces 2006: woensdag 1 t/m woensdag 22 november
2006 (Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 22 november 2006)
– Kerstreces 2006/2007: donderdag 21 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 maandag 14 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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Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand per 20 oktober)

CDA
PvdA
VVD
SP
GroenLinks
D66
LPF
ChristenUnie
SGP
Groep Nawijn
Groep Van Schijndel
Groep Wilders
Groep Lazrak
Groep Van Oudenallen

74
62
55
31
28
21
25
19
18
10
20
10
10
7

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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