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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 mei

14.00 uur

Woensdag 30 mei

10.15 uur

Donderdag 31 mei

10.15 uur

A

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

30 971, nr. 14 (ingetrokken)
30 971, nr. 15
30 971, nr. 18

Stemmingen

29 515, nr. 193 (gewijzigd)
29 515, nr. 194 (aangehouden)

OVG1400
0607tkage250507
ISSN 0921 - 7371

3. Stemmingen over: moties ingediend bij wetsvoorstel 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
– de motie-Leijten over een beloning voor studenten die na hun hbo- of
wo-opleiding een lerarenopleiding afronden
– de motie-Besselink c.s. over bijscholing van tweedegraadsdocenten tot
eerstegraadsdocenten
– de motie-Leijten c.s. over een onderzoek naar een beloning voor studenten
die na hun hbo- of wo-studie een lerarenopleiding afronden
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vaste Verander Momenten
De Voorzitter: mw. Van der Burg wenst haar motie op stuk nr. 193 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen. Daarnaast wenst zij haar motie op stuk
nr. 194 aan te houden.
– de gewijzigde motie-Van der Burg over de statistiekverplichting voor
ondernemers
– de motie-Van der Burg over het verminderen van de inhoudelijke
nalevingskosten
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Stemmingen
Stemverklaring: Van Bommel
21 501-20, nr. 350
21 501-20, nr. 351
21 501-20, nr. 352
21 501-20, nr. 353
21 501-20, nr. 354

Stemmingen
30 800-VIII, nr. 130
30 800-VIII, nr. 131 (aangehouden)
30 800-VIII, nr. 132

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat Europees
Grondwettelijk Verdrag
– de motie-De Roon over een referendum over een nieuw verdrag
– de motie-Van Bommel/Ten Broeke over beleidsterreinen die in aanmerking
komen voor meerderheidsbesluitvorming
– de motie-Ouwehand over een bindend referendum over een gewijzigd
verdrag
– de motie-Ten Broeke over het standpunt van de regering over subsidiariteit
en de rol van de nationale parlementen daarbij
– de motie-Ten Broeke c.s. over verbetering van de controle op Europese
wetgeving
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kennismakingsoverleg
OCW
– de motie-Pechtold/Kraneveldt-van der Veen over een constructieve
oplossing voor het UWC
– de motie-Dibi/Jasper van Dijk over gratis schoolboeken vanaf het
schooljaar 2007–2008
– de motie-Dibi/Zijlstra over één Hoger Onderwijs Autoriteit

Stemming
30 800-X, nr. 91

7. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Defensiematerieel
– de motie-Boekesteijn over operationele verliezen en extra kosten van
militaire missies

Stemming
21 501-31, nr. 125

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Europaoverleg SZW
– de motie-Koppejan/Nicolaï over de richtlijn ter verbetering van de
overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen

Stemmingen

9. Stemmingen over: aangehouden moties VAO Landbouw-en Visserijraad
De Voorzitter zal bij de regeling van werkzaamheden van dinsdag a.s.
voorstellen onderstaande moties toe te voegen aan de stemmingslijst
van die dag.
– de motie-Ouwehand over onderzoek naar het humaan doden van vissen
– de motie-Ouwehand over regelgeving voor het humaan doden van vissen

21 501-32, nr. 208
21 501-32, nr. 209

10. VAO Initiatiefnota Natuurbeleid (AO d.d. 25/4) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
11. VAO Notariaat (AO d.d. 23/5) met maximum spreektijden van 2 minuten
per fractie
12. VAO Aanbestedingen stads-en streekvervoer (AO d.d. 17/4) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. Debat over marktwerking in de publieke sector met maximum
spreektijden van 5 minuten per fractie
30 536

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

30 805

15. Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de
uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet

30 913

16. 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)
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30 987

17. Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, de Wet verontreiniging zeewater en de Wet op de economische
delicten ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2006 betreffende de
overbrenging van afvalstoffen (PbEU L 190)

31 004

18. Uitvoering van verordening (EG) nr. 1889/2005 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of
verlaten (PbEU L 309) (Uitvoeringswet EG-verordening liquidemiddelencontrole)

Dinsdag 5 juni

14.00 uur

Woensdag 6 juni

10.15 uur

Donderdag 7 juni

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

30 908

4. 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
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)

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)

30 332

18. 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)
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Dinsdag 12 juni

14.00 uur

Woensdag 13 juni

10.15 uur

Donderdag 14 juni

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

30 551

4. 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

30 543

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

30 881

6. 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)

29 702

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

30 583

8. Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in verband met kansspelen
via internet

Dinsdag 19 juni

14.00 uur

Woensdag 20 juni

10.15 uur

Donderdag 21 juni

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
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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

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 18 juni 2007 van 10.00 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Justitie over de initiatiefnota Alles van waarde is
weerbaar; vrijheid is een verantwoordelijkheid (30 449)

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–5

