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Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

6 april 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 10 april

14.00 uur

Woensdag 11 april

10.15 uur

Donderdag 12 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
17 050, nr. 333
17 050, nr. 334
17 050, nr. 335
17 050, nr. 336

Stemmingen
30 901

3. Stemmingen over: moties VAO Handhaving Szw
– de motie-Fritsma over stopzetting voor het leven van de bijstandsuitkering
bij fraude
– de motie-Fritsma over uitsluiting van bijstandsverstrekking voor
vreemdelingen met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
– de motie-Karabulut c.s. over de verplichting tot certificering volgens NEN
4400
– de motie-Van Gent/Karabulut over informatie over aanvullende
inkomensondersteuning
4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet Inburgering in verband met de
invoering van een kwalificatieplicht
30 901 (bijgewerkt t/m nr. 8)
De Voorzitter: dhr. Biskop trekt zijn amendement, nr. 7, in.

Stemverklaring vooraf: Biskop
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–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m J
amendement Depla (nr. 8, B) (invoegen onderdeel Ja)
onderdelen K t/m O
artikel I
artikelen II en III
amendement Depla (nr. 8, A)
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen

30 901, nr. 9 (ingetrokken)
30 901, nr. 10 (ingetrokken)
30 901, nr. 11
Stemmingen
30 699

5. Stemmingen over: moties Wijziging van de Leerplichtwet 1969 en de Wet
Inburgering in verband met de invoering van een kwalificatieplicht
De Voorzitter: Mw. De Rooij wenst haar moties op stuk nrs. 9 en 10 in te
trekken.
– de motie-De Rooij over aanscherping van de meldingsplicht inzake verzuim
en voortijdig schoolverlaten
– de motie-De Rooij over een vergelijking tussen een preventieve en
repressieve aanpak
– de motie-Dibi over compensatie voor mbo-instellingen
6. Stemmingen in verband met:
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)
30 699
– artikelen 1 t/m 29
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

30 699, nr. 8
Stemmingen
30 800-XII, nr. 62 (ingetrokken)
30 800-XII, nr. 63
Stemming
23 432, nr. 222

Stemmingen
21 501-02, nr. 737
21 501-02, nr. 738
21 501-02, nr. 739
21 501-02, nr. 740
21 501-02, nr. 741

Stemmingen
30 828

7. Stemming over: motie 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)
– de motie-De Roon/Teeven over het monitoren en evalueren van de wet
8. Stemmingen over: moties VAO Wegen
De Voorzitter: dhr. De Krom wenst zijn motie op stuk nr. 62 in te trekken.
– de motie-De Krom/Madlener over nieuwe verplaatsingsmiddelen
– de motie-De Krom/Madlener over het openstellen van spitsstroken
9. Stemming over: motie Debat naar aanleiding van antwoorden op vragen
over het kabinetsstandpunt Irak
– de motie-Halsema c.s. over uitsluiting van Nederlandse steun aan een
eventuele aanval op Iran
10. Stemmingen over: moties VAO RAZEB
– de motie-Wilders c.s. over opschorting van contacten met de Palestijnse
regering
– de motie-Van Baalen/Van Gennip over contacten met Palestijnse politici
– de motie-Van der Staaij c.s. over het niet hervatten van de financiële hulp
aan de Palestijnse Autoriteit
– de motie-Ouwehand over het Nederlandse standpunt over het
grondwettelijk verdrag
– de motie-Voordewind c.s. over heroverweging van de Nederlandse houding
ten aanzien van de Palestijnse regering
11. Stemmingen in verband met:
Wet intrekking Vestigingswet Bedrijven 1954
30 828
– artikelen I t/m IV
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen

26 485, nr. 43
26 485, nr. 44
26 485, nr. 45
26 485, nr. 46
26 485, nr. 47
26 485, nr. 48 (aangehouden)
26 485, nr. 49 (gewijzigd)
26 485, nr. 50

Stemmingen
30 857

12. Stemmingen over: moties VAO Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De Voorzitter: dhr. Biskop wenst zijn motie op stuk nr. 48 aan te houden.
Dhr. Irrgang wenst zijn motie op stuk nr. 49 te wijzigen. De gewijzigde
motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen
stemmen.
– de motie-Vendrik c.s. over een zwarte lijst van ongewenste beleggingen
– de motie-Vendrik c.s. over een bindend normatief kader
– de motie-Vendrik/Ouwehand over de bijdrage van aandeelhouders aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen
– de motie-Aptroot/Graus over het achterwege laten van de Transparantie
benchmark
– de motie-Aptroot/Graus over een website voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen
– de motie-Biskop c.s. over naleving van de OESO-richtlijnen
– de gewijzigde motie-Irrgang c.s. over een zorgplicht voor bedrijven die
internationaal inkopen
– de motie-Ouwehand c.s. over dierenwelzijn als onderdeel van
maatschappelijk verantwoord ondernemen
13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de kamers van koophandel en fabrieken 1997
30 857 (bijgewerkt t/m nr. 11)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdelen A t/m F
amendement Smeets (8)
onderdeel G
onderdelen H t/m Ai
amendement Aptroot (nr. 11, I) (invoegen onderdeel Aia)
onderdelen Aj t/m Ba
amendement Jan Jacob van Dijk/Smeets (nr. 10)
onderdeel Bb
artikel I
artikelen II t/m VIII
amendement Aptroot (nr. 11, II) (invoegen artikel VIIIa)
artikelen IX en X
beweegreden
wetsvoorstel

Stemming

14. Stemming over: motie Wijziging van de Wet op de kamers van
koophandel en fabrieken 1997

30 857, nr. 12

Motie-Aptroot/Van der Vlies over verlaging van de heffingen met ten minste
10%
15. VAO Vreemdelingen-en asielbeleid (AO d.d. 29/3) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
16. VAO Vreemdelingen-en asielbeleid (AO d.d. 4/4) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
17. VAO Besluit Gewasbescherming (gewasschade Aalsmeer) (AO d.d. 29/3)
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
18. Spoeddebat topinkomens private sector met maximum spreektijden van
3 minuten per fractie

30 523

19. Bepalingen met betrekking tot de veilige vaart op de binnenwateren
(Binnenvaartwet)
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30 568

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

30 860

21. Wijziging van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen en de
Wet op het financieel toezicht ter implementatie van de vijfde richtlijn
motorrijtuigenverzekering

30 536

22. Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie
van de universele postdienstverlening (Postwet 20..)

30 921

23. Vaststelling van tijdelijke regels voor mediaconcentraties en enige
daarmee verband houdende wijzigingen in de Mediawet en de
Mededingingswet (Tijdelijke wet mediaconcentraties)

30 888

24. Wijziging van de Havenbeveiligingswet ter implementatie van richtlijn nr.
2005/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 26 oktober 2005 betreffende het verhogen van de veiligheid van havens
(PbEU L 310) en ter nadere uitvoering van verordening (EG) nr. 725/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 31 maart
2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PbEU L 129)

30 689

25. Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 teneinde
beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om vastgoed te ontwikkelen
ten behoeve van de eigen portefeuille

Dinsdag 17 april

14.00 uur

Woensdag 18 april

10.15 uur

Donderdag 19 april

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

30 145

4. 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)

30 332

5. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering
en de Wet op de jeugdzorg met het oog op verruiming van de mogelijkheden
tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding jeugdigen)
(voortzetting)

30 908

6. Goedkeuring van de op 25 juni 2005 te Luxemburg totstandgekomen
Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de
leden van de groep van Staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille
Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,
anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 (Trb. 2005, 295), het op
10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
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Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september
2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EGPartnerschapsovereenkomst (Trb. 2006, 106), alsmede het op 17 juli 2006 te
Brussel totstandgekomen Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van
de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende
de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig
financieel kader voor 2008–2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de Landen en
Gebieden Overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag
van toepassing zijn (Trb. 2006, 207)

Dinsdag 25 april

14.00 uur

Woensdag 26 april

10.15 uur

Donderdag 27 april

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

30 543

4. 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

30 143

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

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 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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