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Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

16 maart 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 20 maart

14.00 uur

Woensdag 21 maart

10.15 uur

Donderdag 22 maart

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen in verband met:
30 898

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband
met de wijziging van de algemene voor pensioenfondsen en deelnemers aan
pensioenregelingen geldende bepalingen inzake waardeoverdracht van
pensioenaanspraken
De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 63 van de
Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over onze
rechtspositie gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel alleen kunnen
aannemen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte stemmen.
30 898
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 566
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4. Stemmingen in verband met:
Regels inzake het opleggen van beperkende maatregelen aan personen met
het oog op de bescherming van de nationale veiligheid en inzake het
weigeren of intrekken van beschikkingen met het oog op de bescherming van
de nationale veiligheid (Wet bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid)
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30 566 (bijgewerkt t/m nr.7 )
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

30 566, nr. 9
Stemmingen
21 501-20, nr. 336
21 501-20, nr. 337
21 501-20, nr. 339
21 501-20, nr. 340
21 501-20, nr. 341
21 501-20, nr. 342
(gewijzigd, was nr. 338)
Stemmingen
29 936

artikel 1 t/m 2
artikel 3, eerste lid
amendement Brinkman (12) (vervallen tweede lid)
artikel 3, tweede lid
artikel 3
artikel 4 t/m 6
amendement Brinkman (10)
amendement Brinkman (11, I)
artikel 7, eerste lid
artikel 7
amendement Brinkman (11, II) (vervallen artikel 8)
artikel 8
artikel 9 t/m 10
amendement Pechtold (8)
artikel 11
artikel 12
beweegreden
wetsvoorstel

5. Stemming over: motie Regels inzake het opleggen van beperkende
maatregelen aan personen met het oog op de bescherming van de nationale
veiligheid en inzake het weigeren of intrekken van beschikkingen met het oog
op de bescherming van de nationale veiligheid (Wet bestuurlijke maatregelen
nationale veiligheid)
– de motie-Brinkman over administratieve detentie
6. Stemmingen over: moties Debat over de Europese Top
– de motie Van der Ham c.s. over verzet tegen het opnemen van
verwijzingen naar specifieke godsdiensten en tradities in Europese verdragen
– de motie Van der Ham c.s. over intensieve samenwerking op het gebied
van fundamenteel onderzoek en ontwikkeling naar hernieuwbare energie
– de motie-Madlener over het niet instemmen met een gedifferentieerde
aanpak van de CO2-emissie in de Europese Unie
– de motie-Madlener over eventuele bijstelling van het streefpercentage
reductie van de broeikasgasemissie
– de motie-Ouwehand over afbouw van de intensieve veehouderij als
speerpunt van het klimaatbeleid
– de gewijzigde motie-Peters/Van der Ham over het verdwijnen van de
Europese markt van gloeilampen
7. Stemmingen in verband met:
Regels inzake de beëdiging van tolken en vertalers en de kwaliteit en de
integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Wet beëdigde tolken en vertalers)
29 936 (bijgewerkt t/m nr. 29 )
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 1 t/m 34
gewijzigd amendement Van Egerschot (28)
artikel 35
artikelen 36 t/m 40
amendement De Roon (29, I) (invoegen artikel 40a)
amendement De Roon (29, II) (invoegen artikel 40b)
artikel 41
artikelen 41a t/m 43
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
30 513

8. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband
met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling in een voorwaardelijke
invrijheidstelling
30 513 (bijgewerkt t/m nr. 11 )
– artikel I, onderdeel A, aanhef
– amendement De Roon (11,II) (artikelen 15 t/m 15l vervallen)
Indien 11,II verworpen
– amendement Van der Staaij (9,IA)
– artikel 15
Indien 11,II verworpen:
– amendement Anker (8,I)
– artikel 15a
– Indien 11,II verworpen:
– amendement Anker (8,II)
– artikel 15b
Indien 11,II verworpen:
– amendement Anker (8,III)
– artikel 15c
– artikel 15d
Indien 11,II verworpen:
– amendement De Roon (10)
– artikel 15e
– artikelen 15f t/m 15k
Indien 11,II verworpen:
– amendement Van der Staaij (9,IB) (artikel 151 vervalt)
– artikel 15l
– onderdeel A
– onderdelen B en C
– artikel I
– amendement De Roon (11,III) (artikel II vervalt)
– artikel II
– artikel III
– amendement De Roon (11,IV) (artikel IV vervalt)
– artikel IV
– amendement Van der Staaij (9,II)
– amendement De Roon (11,V)
– artikel V
– amendement De Roon (11,VI) (artikel VI vervalt)
– artikel VI
– amendement De Roon (11,VII)
– artikel VII
– amendement De Roon (11,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

30 513, nr. 12

Stemmingen
30 101

9. Stemming over: motie Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enige
andere wetten in verband met de wijziging van de vervroegde invrijheidstelling
in een voorwaardelijke invrijheidstelling
– de motie-De Roon over strafbaarstelling van een ontsnapping of een
poging daartoe door een gedetineerde
10. 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
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De Voorzitter: Op 20 juni 2006 heeft de Kamer reeds over de artikelen en
de ingediende amendementen gestemd. Ik stel voor de door de regering
voorgestelde wijzigingen aan te brengen. Dan komt nu in stemming het
wetsvoorstel.
– wetsvoorstel
Stemmingen
30 098

11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een 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
De Voorzitter: Op 20 juni 2006 heeft de Kamer reeds over de artikelen en
de ingediende amendementen gestemd. Ik stel voor de door de regering
voorgestelde wijzigingen aan te brengen. Dan komt nu in stemming het
wetsvoorstel.
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 937

12. 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
29 937
–
–
–
–
–

amendement Van Bommel (7)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

28 238

13. Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
verpleging van overheidswege

30 848

14. Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard
aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten

30 145

15. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet
ouderschap na scheiding en het afschaffen van de mogelijkheid tot het
omzetten van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap (Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding)

30 960

16. Intrekking van het Besluit van 13 september 1945, houdende vaststelling
van een leeftijdsgrens voor het vervullen van openbare functies (Stb. F 173),
en wijziging van de Wet Nationale ombudsman in verband met de verhoging
van de ontslagleeftijd van de Nationale ombudsman

30 543

17. Wijziging van de Luchtvaartwet in verband met de verduidelijking en
uitbreiding van bevoegdheden op het terrein van de beveiliging van de
burgerluchtvaart en wijziging van de Wet wapens en munitie met betrekking
tot onderzoek aan de kleding en de verpakking van goederen, met inbegrip
van reisbagage, op wapenbezit van personen die zich op luchtvaartterreinen
bevinden
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Dinsdag 27 maart

14.00 uur

Woensdag 28 maart

10.15 uur

Donderdag 29 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Staatdeelnemingen met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie

30 568

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

30 699

6. Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 24 februari 2005 inzake de toepassing van het beginsel
van wederzijdse erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties)

30 143

7. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie
van het slachtoffer in het strafproces

Dinsdag 3 april

14.00 uur

Woensdag 4 april

10.15 uur

Donderdag 5 april

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

30 523

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

Wetgevings-, notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd

Recesperiodes

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)
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– 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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