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Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

16 mei 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 22 mei

14.00 uur

Woensdag 23 mei

10.15 uur

Donderdag 24 mei

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
27 737, nr. 19
27 737, nr. 20
27 737, nr. 21

Stemmingen
30 971

3. Stemmingen over: moties ingediend tijdens het VAO IJzeren Rijn
– de motie-Roemer c.s. over onmiddelijke stopzetting van het gebruik van het
gedeelte Weert-Budel
– de motie-Roemer c.s. over het onderzoeken van mogelijke alternatieve
routes tussen Antwerpen en het Roergebied
– de motie-Madlener over het niet opnieuw in gebruik nemen van het
historische tracé van de IJzeren Rijn
4. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
onder meer de uitvoerbaarheid van die wet en de invoering van een
kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met onder meer
Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het gebied van het
hoger onderwijs
30 971 (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–
–
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artikel I, onderdelen A t/m H
gewijzigd amendement Jan Jacob van Dijk / Besselink (13)
onderdeel I
onderdelen J t/m M
artikel I
artikelen II en III
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– artikel IV, onderdelen A t/m G
– amendement Jan Jacob van Dijk/Zijlstra (12,I) (invoegen nieuw onderdeel
Ga)
– onderdelen H t/m Q
– amendement Jan Jacob van Dijk / Zijlstra (12,II)
– onderdeel Qa
– onderdelen Qb en R
– artikel IV
– artikelen V en X
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
30 990, nr. 4
30 990, nr. 5
30 990, nr. 6
30 990, nr. 7
30 990, nr. 8
30 990, nr. 9

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Jaarverslag Nationale ombudsman:
– de motie-Brinkman over werkbezoeken van de Nationale ombudsman
– de motie-Brinkman over het actief betrekken van de Nationale ombudsman
bij overheidsprojecten
– de motie-Brinkman over onderzoek op eigen initiatief van de Nationale
ombudsman
– de motie-Brinkman over een onderverdeling in gegronde en ongegronde
klachten
– de motie-Koşer Kaya/Pechtold over een jaarlijkse Dag van de Burger
– de motie-Koşer Kaya c.s. over het jaarlijks afleggen van verantwoording in
de Kamer door de Nationale ombudsman

Stemmingen
27 926, nr. 117

6. Stemmingen over: motie ingediend tijdens het VAO Huurbeleid:
– de motie-Madlener over de kerntaak van woningcorporaties

Stemmingen
30 897

7. Stemmingen in verband met:
Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn nr. 2004/82/EG van
de Raad van 29 april 2004 betreffende de verplichting voor vervoerders om
passagiersgegevens door te geven (PbEU L 261)
30 897
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 897, nr. 8
30 897, nr. 9
30 897, nr. 10

8. Stemmingen over: moties Aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan
richtlijn nr. 2004/82/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de
verplichting voor vervoerders om passagiersgegevens door te geven (PbEU
L 261)
– de motie-Fritsma over het gebruiken van opgevraagde passagiersgegevens
– de motie-Fritsma over opvragen van passagiersgegevens van zogenoemde
risicovluchten
– de motie-Fritsma over opvragen van passagiersgegevens bij elke
vervoerders

Stemmingen
30 953, nr. 3

9. Stemmingen in verband met:
Evaluatie van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

31 031

10. Verantwoordingsdebat over de jaarverslagen 2006
met maximum spreektijden van
CDA, PvdA, SP en VVD
20 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
15 minuten
D66, PvdD en SGP
10 minuten
11. VAO Defensiematerieel (AO d.d. 25/4) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
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12. VAO Vaste Verander Momenten (AO d.d. 26/4) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO Kennismakingsoverleg OCW (AO d.d. 26/4) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
30 924

14. Goedkeuring van de regeling van de minister van Financiën van
11 oktober 2006, nr. DB2006/00476 (Stcrt. 198) tot buitentoepassingstelling
voor een gedeelte van 2006 van de energie-investeringsaftrek en de
milieu-investeringsaftrek
15. Spoeddebat Europese Grondwet
met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
16. Spoeddebat beëindiging opvangproject criminele jongeren
met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
17. Debat n.a.v. wetsvoorstel 30 971 (Wijziging van onder meer de Wet
studiefinanciering 2000 in verband met onder meer de uitvoerbaarheid van die
wet en de invoering van een kopopleiding in het hoger onderwijs, alsmede
van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband
met onder meer Associate-degreeprogramma’s en masteropleidingen op het
gebied van het hoger onderwijs)

Dinsdag 29 mei

14.00 uur

Woensdag 30 mei

10.15 uur

Donderdag 31 mei

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

30 584

5. Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een
verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

29 702

6. Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene
wet bestuursrecht)

30 332

7. 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

8. 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
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10 april 2006 te Luxemburg totstandgekomen Intern Akkoord tussen de
vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de
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)
9. VAO Aanbestedingen stads-en streekvervoer (AO d.d. 17/4) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
30 551

10. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
verkorting van de adoptieprocedure en wijziging van de Wet opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten
van gelijk geslacht tezamen

30 145

11. 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)

30 543

12. 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

30 881

13. Goedkeuring van het op 27 mei 2005 te Prüm totstandgekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk België, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk
Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het
Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter
bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de
illegale migratie (Trb. 2005, 197)

30 913

14. Wijziging van de Loodsenwet en enige andere wetten in verband met de
invoering van markttoezicht op het aanbod van dienstverlening door
registerloodsen en een herziening van de loodsgeldtariefstructuur (Wet
markttoezicht registerloodsen)

Wetgevings-, notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–4

Recesperiodes

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: vrijdag 21 december 2007 t/m maandag 14 januari
2008
– Krokusreces 2008: vrijdag 15 februari 2008 t/m maandag 25 februari 2008
– Meireces 2008: vrijdag 25 april 2008 t/m maandag 12 mei 2008
– Zomerreces 2008: vrijdag 4 juli 2008 t/m maandag 1 september 2008
– Herfstreces 2008: vrijdag 10 oktober 2008 t/m maandag 20 oktober 2008
– Kerstreces 2008: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari 2009
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