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

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 27 maart

14.00 uur

Woensdag 28 maart

10.15 uur

Donderdag 29 maart

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
28 238

3. Stemmingen in verband met:
Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de
verpleging van overheidswege
28 238 (bijgewerkt t/m nr. 12)
– amendement Van Velzen (8,II)
Indien 8,II wordt verworpen:
– amendement Teeven (9)
– artikel I
– amendement Teeven/De Roon (12)
– artikel II
– artikel III
– amendement Van Velzen (8,I)
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 238, nr. 10
28 238, nr. 11
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4. Stemmingen over: moties Verlenging van de totale duur van de voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege
– de motie-Joldersma c.s. over een verplichte vorm van toezicht aansluitend
aan de beëindiging van tbs
– de motie-Joldersma c.s. over forensisch psychiatrisch toezicht tijdens de
voorwaardelijke beëindiging van tbs
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5. VAO Staatsdeelnemingen en benzinemarkt met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
6. VAO Open sources software en open standaarden met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
30 652

7. Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor
scholen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet

30 933

8. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
uitbreiding van de mogelijkheid met studiefinanciering in het buitenland te
studeren en invoering van het collegegeldkrediet

30 515

9. Wijziging van de Opiumwet in verband met het creëren van de
mogelijkheid voor de burgemeester om bestuursdwang toe te passen ter
handhaving van de artikelen 2 en 3 van de Opiumwet in woningen en lokalen
of bij woningen of lokalen behorende erven

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

30 143

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

30 145

5. 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) (re- en dupliek)

Dinsdag 10 april

14.00 uur

Woensdag 11 april

10.15 uur

Donderdag 12 april

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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30 699

4. 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)

30 543

5. 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

30 523

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

30 568

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

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
Er zal wél plenair worden vergaderd op dinsdag 15 en woensdag 16 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 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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