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Vergaderjaar 2006–2007
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9 februari 2007

Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 13 februari

14.00 uur

Woensdag 14 februari

10.15 uur

Donderdag 15 februari

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 654, nr. 29 (gewijzigd)
30 654, nr. 30
30 654, nr. 31
30 654, nr. 32
30 654, nr. 33
30 654, nr. 34
30 654, nr. 37
30 654, nr. 38

Stemmingen
30 800-X, nr. 58
30 800-X, nr. 59
30 800-X, nr. 60

OVG1377
0607tkage09022007
ISSN 0921 - 7371

3. Stemmingen over: moties VAO Toetsingskader ammoniak voor natuurbeschermingsgebieden
– de gewijzigde motie-Van Gent c.s. over een onafhankelijk wetenschappelijk
onderbouwd toetsingskader
– de motie-Ouwehand/Van Gent over het budget voor luchtwassers
– de motie-Ouwehand/Van Gent over verplichte afstemming tussen de
Natuurbeschermingswet en de Wet milieubeheer
– de motie-Ouwehand/Van Gent over aanhouding van het interimtoetsingskader ammoniak
– de motie-Polderman/Van der Ham over heropening van de besprekingen
over Natura 2000
– de motie-Koopmans/Cramer over een beheerplan voor de Gelderse Vallei
– de motie-Waalkens over uitstel van het vaststellen van het toetsingskader
– de motie-Van der Vlies over opneming van onderdelen van het
toetsingskader in een AMvB
4. Stemmingen over: moties VAO Personeelsbeleid Defensie
– de motie-Brinkman/Boekestijn over onvolledige informatie over het
Nederlandse defensiebeleid in Irak
– de motie-Lempens c.s. over de te verwachten deelname aan een
vrijstellingsregeling
– de motie-Eijsink over voorbereidingen voor een nader onafhankelijk
onderzoek
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Stemmingen
30 600

5. Stemmingen in verband met:
Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de uitvoering
van EG-verordening registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen
(REACH) en de overheveling van de bepalingen van de Wet milieugevaarlijke
stoffen naar de Wet milieubeheer, alsmede daarmee samenhangende
wijzigingen van andere wetten (Uitvoeringswet EG-verordening registratie,
evaluatie en autorisatie van chemische stoffen (REACH))
30 600
– artikelen I t/m XIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

30 600, nr. 10

6. Stemming over: motie Uitbreiding en wijziging van de Wet milieubeheer in
verband met de uitvoering van EG-verordening registratie, evaluatie en
autorisatie van chemische stoffen (REACH)
– de motie-Poppe over onderzoek naar aanpassing van Arbowetgeving
7. VAO Discriminatie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO SUWI met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
9. VAO AWACS/Geilenkirchen met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie

30 533

10. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele
andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor
vrijgestelde beleggingsinstellingen en een aanpassing van de eisen voor
beleggingsinstellingen met uitdelingsverplichting

30 522

11. Wijziging van de Wet bodembescherming en diverse andere wetten met
het oog op nieuwe regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en
baggerspecie

30 322

12. Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van enige
andere wetten, in het kader van het versterken van de fiscale rechtshandhaving en het verkorten van beslistermijnen (Versterking fiscale
rechtshandhaving) (heropening)

30 492

13. Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke machtiging en dwangbehandeling) (heropening)

30 656

14. Regels omtrent een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen
(Handelsregisterwet 200.) (re- en dupliek)

30 585

15. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State

30 578

16. 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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30 166

17. 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)

30 409

18. Voorstel van wet van de leden Waalkens en Snijder-Hazelhoff tot
wijziging van de Flora- en faunawet in verband met het verbod op de handel
in producten van zadelrobben en klapmutsen (voortzetting)

Donderdag 8 maart

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

30 523

3. Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren
(Binnenvaartwet)

Dinsdag 13 maart

14.00 uur

Woensdag 14 maart

10.15 uur

Donderdag 15 maart

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

30 568

4. Wijziging van de voorschriften inzake niet voor menselijke consumptie
bestemde dierlijke bijproducten

Wetgevings-, notaoverleggen

Woensdag 14 februari 2007 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het wetgevings- en
werkprogramma voor 2007 van de Europese Commissie

Recesperiodes

– Krokusreces 2007: vrijdag 16 februari 2007 t/m maandag 5 maart 2007
Er zal níet plenair vergaderd worden op dinsdag 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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