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Dinsdag 31 oktober

14.00 uur

A

1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 650

3. Stemmingen in verband met:
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 (bijgewerkt t/m nr. 23)
De Voorzitter: de heer Van der Sande trekt amendement nr. 18 in
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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amendement Van Hijum en Verburg (19) (invoegen nieuw onderdeel)
amendement Bussemaker (23)
opschrift artikel 10a
amendement Bussemaker (15, I)
eerste lid
Indien amendement 15, I verworpen:
– amendement Van Gent (9, I) (invoegen nieuw tweede lid)
gewijzigd amendement Van Gent/Dittrich (20, I) (invoegen nieuw tweede lid)
tweede t/m vijfde lid
amendement Verburg en Hijum (17, I) (toevoegen nieuw lid)
artikel 10a
amendement Bussemaker (12) (toevoegen nieuw onderdeel)
amendement Bussemaker (14) (toevoegen nieuw onderdeel)
artikel I
amendement Bussemaker (15, II)
artikel 38, eerste lid
Indien amendement 15, II verworpen:
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– amendement Van Gent (9, II)(invoegen nieuw tweede lid)
gewijzigd amendement Van Gent/Dittrich (20, II)(invoegen nieuw tweede lid)
tweede t/m vijfde lid
amendement Verburg en Hijum (17, II) (toevoegen nieuw lid)
artikel 38
artikel II
amendement Bussemaker (15, III)
artikel 38, eerste lid
Indien amendement 15, III verworpen:
– amendement Van Gent (9, III)(invoegen nieuw tweede lid)
– gewijzigd amendement Van Gent/Dittrich (20, III)(invoegen nieuw tweede
lid)
– tweede t/m vijfde lid
– amendement Verburg en Hijum (17, III) (toevoegen nieuw lid)
– artikel 38
– artikel III
– artikelen IV en V
– beweegreden
– wetsvoorstel
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties Wijziging van de Wet milieubeheer en enige
andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene
milieuregels voor inrichtingen)
De Voorzitter: de fractie van de PvdA verzoekt om als eerste te stemmen
over de ingediende moties en vervolgens te stemmen over het
wetsvoorstel.

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

Stemmingen
30 483

– 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
5. 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
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 324

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

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–2

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 (gewijzigd)
30 800-VIII, nr. 42
30 800-VIII, nr. 43

Stemmingen
30 809

7. 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. Dhr. van der Ham wenst zijn motie op stuk nr. 41 te wijzigen.
De gewijzigde moties zijn 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
8. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van de
mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol experimenten te
houden (Experimenten Schiphol)
30 809 (bijgewerkt t/m nr. 24)
Voorzitter: De amendementen nr. 6 en 8 van het lid Haverkamp zijn tijdens de
plenaire vergadering van 24 oktober jl. door de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, opschrift en aanhef
amendement Gerkens en Duyvendak (22, I) (invoegen Ao)
amendement De Krom (17)
onderdeel A
onderdeel B, aanhef
opschrift artikel 8:23a
amendement De Krom (24)
amendement Gerkens en Duyvendak (22, II)

NB: Indien de amendementen 22 en 24 beiden worden aangenomen vervalt
onderdeel II van amendement 22.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

aanhef
onderdeel a
amendement De Krom (20, I)
onderdeel b
amendement De Krom (20, II) (invoegen onderdeel c)
eerste lid
tweede t/m vierde lid
amendement De Krom (21)
vijfde lid
zesde lid
amendement De Krom (25)
zevende lid
amendement Haverkamp (9)
achtste lid
amendement Haverkamp (16) (toevoegen negende lid)
artikel 8:23a
onderdeel B
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–
–
–
–
Stemming

30 809, nr. 23
Stemmingen
29 948

artikel I
artikelen IA en II
beweegreden
wetsvoorstel

9. Stemming over: motie Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de
invoering van de mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol
experimenten te houden (Experimenten Schiphol)
– de motie-Gerkens over het slepen van vliegtuigen
10. Stemmingen in verband met:
Voorstel van wet van het lid Noorman-den Uyl houdende vaststelling van een
wet inzake ondersteuning van alleenstaande ouders bij arbeid en zorg (Wet
voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders)
29 948 (bijgewerkt t/m nr. 18)
– artikelen 1 t/m 11
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
30 800-VI, nr. 14

Stemmingen
30 804

11. Stemming over: motie VAO Programma versterking opsporing en
vervolging
– de motie-Dittrich c.s. over een tijdelijk systeem voor de aanwezigheid van
de advocaat bij het politieverhoor
12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan
2007)
30 804 (bijgewerkt t/m nr. 26)
– artikel I, onderdeel A
– amendement Crone/Van der Vlies (16, I)
– onderdeel B
– amendement Bussemaker c.s. (20, IA) (invoegen onderdeel Ba)
– onderdelen C t/m D
– amendement Slob (19) (invoegen onderdeel Da)
– amendement Bussemaker (20, IB) (invoegen onderdeel Da)
– amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (12,I
herdruk) (invoegen onderdelen Da en Db)
– onderdelen E t/m L
– amendement Vendrik (13A)
– amendement Vendrik c.s. (21A)
– amendement Bussemaker c.s.(26A)
– onderdeel M
– amendement Vendrik (13B)
– amendement Vendrik c.s. (21B)
– amendement Bussemaker c.s. (26B)
– onderdeel N
– onderdelen O en P
– amendement Vendrik c.s. (21C) (invoegen onderdeel Pa)
– amendement Bussemaker (26C) (invoegen onderdeel Pa)
– onderdeel Q
– amendement Vendrik (13C) (invoegen onderdeel Qa)
– amendement Vendrik c.s. (21D) (invoegen onderdeel Qa)
– amendement Bussemaker c.s.(26D) (invoegen onderdeel Qa)
– onderdeel R
– amendement Vendrik (13D)
– onderdeel S
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– artikel I
– amendement Crone/Van der Vlies (16, II)
– artikel II
– artikel III
– artikel IV, aanhef
– amendement Irrgang/Crone (14, I) (onderdeel A vervalt)
– onderdeel A
– onderdelen B en C
– amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (12, II
herdruk) (invoegen onderdeel Ca)
– amendement Crone (15) (invoegen onderdeel Ca)
– onderdelen D t/m P
– artikel IV
– amendement Bussemaker c.s.(20, II)
– artikel IVa
– amendement Van Oudenallen (18, I)
– artikel V
– artikelen VI en VII
– amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (10)
– artikel VIII
– artikelen 9 en X
– amendement Crone c.s. (17)
– artikel XI
– artikelen XII t/m XV
– amendement Irrgang/Crone (14, II) (artikel XVI vervalt)
– artikel XVI
– amendement Irrgang/Crone (14, III) (artikel XVII vervalt)
– artikel XVII
– amendement Irrgang/Crone (14, IV) (artikel XVIII vervalt)
– artikel XVIII
– amendement Irrgang/Crone (14, V) (artikel XIX vervalt)
– artikel XIX
– amendement Irrgang/Crone (14, VI) (artikel XIXa vervalt)
– artikel XIXa
– amendement Irrgang/Crone (14, VII) (artikel XX vervalt)
– artikel XX
– amendement De Nerée tot Babberich c.s. (11)
– artikel XXI
– artikelen XXII t/m XXVI
– amendement Van Oudenallen (18, II)
– amendement De Nerée tot Babberich/Dezentjé Hamming-Bluemink (12, III)
– artikel XXVII
– artikel XXVIII
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
30 577

13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve
lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)
30 577 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikel I t/m XIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties Wijziging van enkele belastingwetten en enige
andere wetten (Belastingplan 2007) en Wijziging van enkele belastingwetten
ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)
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30 804, nr. 22

30 804, nr. 28
30 804, nr. 29
30 804, nr. 30

– de motie-Crone over heffingsrente op ongevraagd uitbetaalde
heffingskortingen
– de motie-Crone over btw-vrijstelling voor gedetacheerd hbo- en
mbopersoneel
– de motie-Crone over de btw-afwikkeling voor transport- en leveringskosten
– de motie-De Nerée tot Babberich over een apart belastingtarief voor
65-plussers
– de motie-Dezentjé Hamming/Crone over btw-vrijstelling voor
praktijkondersteunende diensten van doktersassistenten
– de motie-Dezentjé Hamming over belastingvrije studievergoeding
– de motie-Slob over indirect overheidsingrijpen
– de motie-Irrgang/Gerkens over een vereenvoudigde artiestenregeling

Stemmingen
30 849

15. Stemmingen in verband met:
Ontwerp-profielschets t.b.v. de benoeming van een Voorzitter

30 804, nr. 23
30 804, nr. 24
30 804, nr. 25
30 804, nr. 27

De Voorzitter: ik stel voor de Ontwerp-profielschets vast te stellen.
Stemmingen
30 839

16. Stemmingen in verband met:
Subsidiariteitstoets van het voorstel voor een richtlijn van het Europees
Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor bodembescherming
en de wijziging van richtlijn 2004/35/EG (COM(2006)232)
De Voorzitter: ik stel voor met het advies van de Tijdelijke Commissie in
te stemmen.

Stemmingen
30 832

17. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de
student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van
zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht)
30 832 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikelen I t/m X
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

30 654

Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij
30 654 (bijgewerkt t/m nr. 8)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 080, nr. 21

artikel I, aanhef
onderdeel A
amendement Oplaat (nr. 7)
amendement Koopmans en Van der Vlies (nr. 8)
onderdeel B
onderdelen C t/m J
artikel I
artikelen II en III
artikel IV, aanhef
artikel IV
beweegreden
wetsvoorstel

19. Stemmingen in verband met:
Brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over de PKB Ruimte voor de
Rivier
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De Voorzitter: ik stel voor de aanvulling op de PKB goed te keuren.
Stemmingen
30 833

20. Stemmingen in verband met:
Uitvoering van titel 7.5 (Pacht) van het Burgerlijk Wetboek inzake de
samenstelling en werkwijze van de grondkamers en de centrale grondkamer
(Uitvoeringswet grondkamers)
30 833
– artikelen 1 t/m 60
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 643

21. Stemmingen in verband met:
Opheffing van het Scheepvaartfonds 1955, wijziging van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele gebreken in andere wetten op
het terrein van verkeer en waterstaat
30 643
– artikelen I t/m X
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 665, nr. 85

22. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over onderzoek naar de MEP-subsidieregeling
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te
besluiten.

Stemmingen
30 800-V, nr. 19
30 800-V, nr. 24

Stemmingen
30 807

23. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007
– de motie-Koenders over het stabiliserings- en veiligheidsproces in
Afghanistan
– de motie-Ferrier c.s. over bevordering van circulaire migratie vanuit
Europese landen
24. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke
gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een
zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet
30 807 (bijgewerkt t/m nr. 4)
– artikelen I t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 831

25. Stemmingen in verband met:
Wijziging van diverse wetten op of in verband met het terrein van VWS, ten
einde wetstechnische gebreken te herstellen en andere wijzigingen van
ondergeschikte aard aan te brengen (Reparatiewet VWS 2006)
30 831
– artikelen I t/m XXXI
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
30 800-XV, nr. 35
30 800-XV, nr. 36
30 800-XV, nr. 37
30 800-XV, nr. 38
30 800-XV, nr. 39
30 800-XV, nr. 40
30 800-XV, nr. 41
30 800-XV, nr. 42
30 800-XV, nr. 43
30 800-XV, nr. 44
30 800-XV, nr. 45
30 800-XV, nr. 46
30 800-XV, nr. 47
30 800-XV, nr. 48
30 800-XV, nr. 49
30 800-XV, nr. 50

30 800-XV, nr. 51
30 800-XV, nr. 52
30 800-XV, nr. 53
30 800-XV, nr. 54

Stemmingen
30 800-IXB

26. Stemmingen over: moties Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
– de motie-Bussemaker/Slob over bijzondere aandacht voor onder andere
Wajongers in het beleid ten aanzien van stages en jeugdwerkloosheid
– de motie-Bussemaker c.s. over voorfinanciering van BOinK uit het
Waarborgfonds kinderopvang
– de motie-Bussemaker/Van Gent over behoud van de formule van de
vrouwenvakscholen
– de motie-Bussemaker over onderzoek naar oplossing van het
verzilveringsprobleem
– de motie-Verburg/Van der Vlies over maatwerk bij re-integratie via een
individueel re-integratietraject (IRO)
– de motie-Verburg over structurele verhoging van de kinderbijslag
– de motie-Verburg over verruiming en vereenvoudiging van de
levensloopregeling
– de motie-Verburg/Van der Sande over één participatiebudget op basis van
één indicatiestelling voor mensen met een chronische ziekte of handicap
– de motie-Verburg/Bussemaker over het verstrekken van informatie door de
Sociale Verzekeringsbank omtrent 65-plussers met onvolledige AOW
– de motie-De Wit over een parlementair onderzoek naar de gang van zaken
bij herbeoordelingen
– de motie-De Wit over invoering van een inkomensafhankelijke kinderbijslag
– de motie-De Wit over een aanvalsplan ter verbetering van de
inkomenspositie van mensen onder de armoedegrens
– de motie-Van Gent c.s. over het aantrekken van een ambitieuze vrouw
(m/v) als minister van emancipatie in een volgend kabinet
– de motie-Van Gent/Verburg over een uitkering voor zwangerschapsverlof
voor ondernemers, zelfstandigen, freelancers en meewerkende partners
– de motie-Koşer Kaya/Van der Sande over ontheffing van het CWI van de
preventieve ontslagtoets
– de motie-Koşer Kaya c.s. over het niet langer via de gemeente laten
verlopen van bijdragen aan de kinderopvang van mensen met een
sociaal-medische indicatie
– de motie-Koşer Kaya/Van der Sande over een ruimere openstelling van
overheidsloketten en dienstverlenende bedrijven
– de motie-Van der Vlies over intoming van de «export» van
kinderbijslagbedragen
– de motie-Van Schijndel over het vrij verkeer van werknemers met acht
Oost- en Middeneuropese landen
– de motie-Van Schijndel over vrij werknemersverkeer met Bulgarije en
Roemenië
27. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2007
30 800 IXB (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– amendement Slob (8)
– artikel 1
– artikelen 2 t/m 10
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

28. Stemmingen in verband met:
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30 800-IXA

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2007
30 800 IXA
–
–
–
–

Stemmingen
30 800-X

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

29. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2007
30 800 X
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 800-XII

artikelen 1 t/m 5
amendement Van Velzen (8)
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

30. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
30 800 XII (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)
VOORLOPIGE STEMMINGSLIJST
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– artikel 31
– amendement Duyvendak (15)
– artikel 32
– artikel 33
– amendement Gerkens (14, I)
– amendement Slob/Dijksma (17, I)
– artikel 34
– artikel 35
– amendement Dijksma c.s. (16, I)
– artikel 36
– artikel 37
– amendement Ten Hoopen c.s. (11)
– amendement Gerkens (13)
– amendement Gerkens (14, II)
– amendement Dijksma c.s. (16, II)
– amendement Van Hijum/Hofstra (18)
– artikel 39
– artikel 40
– amendement Slob/Dijksma (17, II)
– artikel 41
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

31. Stemmingen in verband met:
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30 800-XIII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2007
30 800 XIII
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 800-XV

artikelen 1 t/m 5
amendement Ten Hoopen c.s. (22)
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

32. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
30 800 XV (bijgewerkt t/m amendement nr. 34)
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– artikelen 21 en 22
– amendement Bussemaker (18)
– amendement Bussemaker (21)
– amendement Bussemaker (22, I)
– amendement Bussemaker (25)
– amendement De Wit/Bussemaker (27)
– amendement Mosterd/Verbeet (28, I)
– gewijzigd amendement Bussemaker (29)
– amendement Verburg/Bussemaker (33, I)
– artikel 23
– amendement Verburg/Bussemaker (34)
– artikel 24
– amendement Bussemaker (22, II)
– artikel 25
– artikelen 26 en 27
– amendement Mosterd/Verbeet (28, II)
– artikel 28
– artikel 29
– amendement Verburg (16, I)
– amendement Van der Sande (26, I)
– amendement Verburg/Bussemaker (33, II)
– artikel 30
– artikelen 31 en 32
– amendement Van Gent (11)
– amendement Slob (31)
– artikel 33
– amendement Van Gent (10)
– artikel 34
– amendement Verburg (32)
– artikel 35
– amendement Van Gent (19) (invoegen artikel 36)
– artikel 97
– amendement Verburg (16, II)
– amendement Van der Sande (26, II)
– artikel 98
– artikel 99
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat inzake de agentschappen
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
30 800-A

33. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2007
30 800 A (bijgewerkt t/m amendement nr. 20)
– artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
– amendement Duyvendak (15, I)
– artikel 11
– amendement V.d. Staaij/Gerkens (7, I)
– amendement Gerkens (12, I)
– amendement Duyvendak (13, I)
– amendement Duyvendak (14, I)
– amendement Dijksma c.s. (16, I)
– amendement Slob (19, I)
– amendement Van Hijum/Hofstra (20, I)
– artikel 12
– amendement Van Hijum/Dijksma (18)
– amendement Duyvendak (13, II)
– amendement Duyvendak (14, II)
– amendement Slob (19, II)
– artikel 13
– artikel 14
– amendement V.d. Staaij/Gerkens (7, II)
– artikel 15
– artikel 16
– amendement Duyvendak (15, II)
– artikel 17
– artikel 18
– amendement Ten Hoopen c.s. (11)
– amendement Gerkens (12, II)
– amendement Dijksma c.s. (16, II)
– amendement Van Hijum/Hofstra (20, II)
– artikel 19
– begrotingsstaat
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 800-D

34. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2007
30 800 D (bijgewerkt t/m nr. 9)
De Voorzitter: de heer Crone trekt amendement nr. 3 in
– artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
– amendement Ten Hoopen c.s. (8, I)
– amendement Van Hijum/Hofstra (9, I)
– artikel 11
– artikelen 12 t/m 22
– amendement Ten Hoopen (8, II)
– amendement Van Hijum/Hofstra (9, II)
– artikel 31
– begrotingsstaat
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
30 800-E

35. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2007
30 800 E
– artikelen 1 t/m 3
– begrotingsstaat
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 800-G

36. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2007
30 800 G
– artikelen 1 t/m 3
– begrotingsstaat
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
26 431

37. Stemmingen in verband met:
Planologische Kernbeslissing Derde Nota Waddenzee
De Voorzitter: ik stel voor de Planologische Kernbeslissing goed te
keuren.

Stemmingen
29 861, nr. 8
29 861, nr. 9
29 861, nr. 10
29 681, nr. 11
29 681, nr. 12
29 681, nr. 13
Stemmingen
30 308, nr. 111
30 308, nr. 112
30 308, nr. 113
30 308, nr. 114
30 308, nr. 115
30 308, nr. 116

Stemmingen
30 609

38. Stemmingen over: moties VAO Arbeidsmigratie en sociale zekerheid
– de motie-Meijer/Visser over de doelstelling van de Kennismigrantenregeling
– de motie-Meijer over toetsing van wetsvoorstellen door de Gemengde
tijdelijke commissie subsidiariteitstoets
– de motie-Vergeer c.s. over toetsing van arbeidsmigratie
– de motie-Visser over doorwerking van het internationaal en het Europees
recht
– de motie-Koşer Kaya over afschaffing van de tewerkstellingsplicht
– de motie-Koşer Kaya over asielzoekers die hoger onderwijs volgen
39. Stemmingen over: moties VAO Inburgering
– de motie-Dijsselbloem c.s. over zorgvuldige invoering van de Wet
inburgering
– de motie-Sterk c.s. over lening- en vergoedingsfaciliteiten voor het
staatsexamen NT2 I en II
– de motie-Karimi c.s. over deelname aan geïntegreerde trajecten
– de motie-Karimi c.s. over actieve voorlichting over lening- en
vergoedingsfaciliteiten
– de motie-Van der Staaij/Dijsselbloem over mogelijkheden om individueel te
verplichten tot inburgering
– de motie-Vergeer c.s. over het voorleggen van het amendement op stuk nr.
77 aan de Raad van State
40. Stemmingen in verband met:
Regels omtrent ruimtevaartactiviteiten en de instelling van een register van
ruimtevoorwerpen (Wet ruimtevaartactiviteiten)
30 609
– artikelen 1 t/m 28
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

41. Stemmingen in verband met:
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30 436

Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de
verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de
invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de
vergoeding van mediation
30 436 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikel I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 545, nr. 8
30 545, nr. 9
30 545, nr. 10
30 545, nr. 11

Stemmingen
26 642, nr. 92
26 642, nr. 93

42. Stemmingen over: moties VAO Wet Werk en Bijstand
– de motie-Noorman-den Uyl over bekorting van de beslistermijn voor een
bijstandsuitkering
– de motie-Noorman-den Uyl over de kosten per cliënt voor uitvoering van de
WWB
– de motie-Noorman-den Uyl over een geleidelijker herverdeling van het
WWB-budget
– de motie-Mosterd/Van der Sande over de exacte budgetverlaging voor
gemeenten in 2007
43. Stemmingen over: moties VAO ESF
– de motie-Bussemaker/Algra over het bieden van maatwerkmogelijkheden
bij de besteding van ESF-middelen
– de motie-Algra/Bussemaker over het bieden van mogelijkheden aan
gemeenten om rechtstreeks ESF-aanvragen te doen

Stemming
26 049/22 054, nr. 56

44. Stemming over: motie VAO levering van korvetten aan Indonesië
– de motie-Van Velzen/Van Bommel over clausulering van een
wapenexportvergunning voor levering van twee korvetten aan Indonesië

Stemming
27 925, nr. 238

45. Stemming over: motie VAO Afghanistan
– de motie-Karimi/Van Bommel over heroverweging van de deelname aan
ISAF III

Stemmingen
29 942

46. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Faillissementswet in verband met herziening van de
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
29 942 (bijgewerkt t/m nr. 27)
De Voorzitter: in de vergadering van 26 oktober 2006 is het gewijzigd
amendement Noorman-den Uyl c.s. nr. 25 overgenomen door de regering
– artikel I, aanhef
– amendement Noorman-den Uyl/Huizinga-Heringa (21, I) (onderdeel A
vervalt)
– onderdeel A
– onderdelen B en C
– amendement Noorman-den Uyl/Huizinga-Heringa (21, II)
– onderdeel D
– amendement Weekers/Noorman-den Uyl (10)
– amendement Weekers c.s. (26)
N.B. Indien 21,I en 26 beide worden aangenomen worden de teksten
samengevoegd; daartoe wordt in 26 in artikel 287b, eerste lid, na «kan de
schuldenaar» ingevoegd: onderscheidenlijk kunnen burgemeester en
wethouders indien een verzoek op de voet van artikel 284, vierde lid, is
ingediend,.
– onderdeel E

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–13

– gewijzigd amendement Noorman-den Uyl c.s. (20, I herdruk)
– onderdeel F
– onderdelen G t/m La
– gewijzigd amendement Noorman-den Uyl/Huizinga-Heringa (22)
– onderdeel M
– onderdelen N t/m JJJ
– gewijzigd amendement Noorman-den Uyl c.s. (20, II herdruk)
– onderdeel KKK
– onderdelen LLL t/m OOO
– artikel I
– artikel IA
– gewijzigd amendement Huizinga-Heringa c.s. (27) (invoegen nieuw artikel
IB)
– artikelen IB t/m V
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
29 942, nr. 28
29 942, nr. 30
29 942, nr. 31

Stemmingen
30 595

47. Stemmingen over: moties Wijziging van de Faillissementswet in verband
met herziening van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen
– de motie-Vietsch over een verbod op kredietreclame voor persoonlijke
leningen op televisie
– de motie-Noorman-Den Uyl over voorkoming van huisuitzetting door middel
van schuldsanering
– de motie-Noorman-Den Uyl over het niet uitsluiten van schuldhulpverlening
op grond van de hoogte van het inkomen
48. Stemmingen in verband met:
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 (bijgewerkt t/m nr. 24)
VOORLOPIGE STEMMINGSLIJST
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ARTIKEL I
aanhef
amendement Depla (20)
onderdeel A
onderdelen B en C
ARTIKEL I
ARTIKEL II, onderdeel A
gewijzigd amendement Gerkens (16)
gewijzigd amendement Gerkens (17)
gewijzigd amendement Gerkens (18)
onderdeel B
onderdelen C en D
amendement Depla (19)
amendement Depla (21)
onderdeel E
onderdelen F t/m L
ARTIKEL II
amendement Depla (24)
onderdeel A
onderdeel B
ARTIKEL III
ARTIKEL IV en V
amendement Depla (23)
ARTIKEL VI
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–
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 595, nr. 25
30 595, nr. 26

Stemmingen
30 683

ARTIKELEN VII t/m X
amendement Depla (22)
ARTIKEL XI
ARTIKEL XII en XIII
beweegreden
wetsvoorstel

49. Stemmingen over: moties 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)
– de motie-Depla over lokaal maatwerk om voldoende betaalbare
huurwoningen te behouden
– de motie-Van Gent c.s. over intrekking van het wetsvoorstel Modernisering
huurbeleid 2007
50. 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 (bijgewerkt t/m nr. 10)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

artikel I, onderdeel A
nader gewijzigd amendement
onderdeel B
onderdelen C t/m G
nader gewijzigd amendement
onderdeel H
onderdeel I
nader gewijzigd amendement
onderdeel J
onderdelen K
nader gewijzigd amendement
onderdeel L
onderdeel M
nader gewijzigd amendement
nader gewijzigd amendement
onderdeel N
onderdelen O t/m T
nader gewijzigd amendement
onderdeel U
onderdelen V t/m Z
Artikel I
Artikelen II t/m III
beweegreden
wetsvoorstel

Duyvendak (10, I)

Duyvendak (10, II)

Duyvendak (10, III)

Duyvendak (10, IV)

Duyvendak (10, V) (invoegen onderdeel Ma)
Duyvendak (10, VI)

Duyvendak (10, VII)

30 683, nr. 8

51. Stemming over: motie 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
– de motie-Mastwijk c.s. over busaandelen van de HTM

Stemmingen

51a. Stemmingen in verband met:

30 800 VIII

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
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30 800 VIII (bijgewerkt t/m amendement nr. 54)
De Voorzitter: de heer Crone trekt amendement nr. 9 in
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
artikel 01
amendement Lambrechts/Hamer (16)
amendement Lambrechts/Hamer (18)
amendement Lambrechts c.s. (19)
artikel 03
artikelen 04 t/m 06
amendement Tichelaar c.s. (15)
artikel 07
artikel 08
amendement Jan de Vries c.s. (22)
artikel 09
artikelen 10 t/m 13
amendement Leerdam c.s. (46)
amendement Nijs (47)
amendement Nijs c.s. (54)
artikel 14
artikel 15
amendement Van Velzen (44)
artikel 16
artikelen 17 t/m 20
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat inzake de agentschappen
beweegreden
wetsvoorstel

52. VAO Zorg aan illegalen
53. VAO Energie
54. VAO Zorgzwaartefinanciering AWBZ
55. VAO Administratieve lasten
56. VAO Nota Ruimte
30 595

57. Wet modernisering huurbeleid (dupliek)
58. Debat over de brand in het cellencomplex Schiphol-Oost (plenaire
afronding)

Dinsdag 5 december

14.00 uur

Woensdag 6 december

10.15 uur

Donderdag 7 december

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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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)

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 (re- en
dupliek)

Dinsdag 12 december

14.00 uur

Woensdag 13 december

10.15 uur

Donderdag 14 december

10.15 uur
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen

30 599

4. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 30 oktober 2006 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over
Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (30 654)
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
Maandag 30 oktober 2006 van 18.00 uur – 22.30 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel media van de begroting voor 2007 (30 800 VIII)
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Maandag 30 oktober 2006 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
Wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek in verband met onder meer versterking van de rechtspositie van de
student en de verplichte instelling van de raad van toezicht en verbetering van
zijn bevoegdheden (rechtspositie studenten en raden van toezicht) (30 832)
Recesperiodes

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

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand per 27 oktober)

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

26
20
28
15
6
3
6
7
0
10
8
10
10
7

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