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uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 5 juni

14.00 uur

Woensdag 6 juni

10.15 uur

Donderdag 7 juni

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 536

3. Stemmingen in verband met:
Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van
de universele postdienstverlening (Postwet 20..)
30 536 (bijgewerkt t/m nr. 52)
De Voorzitter: In de vergadering van 29 mei 2007 is amendement nr. 22
ingetrokken; ten gevolge daarvan zijn de subamendementen nrs. 33 en
45 vervallen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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artikel 1 t/m 6
amendement Crone/Van Der Ham (25,I)
artikel 7
amendement Gesthuizen (52,I)
artikel 7a
tweede nader gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok c.s. (51,I)
artikel 8
tweede nader gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok c.s. (51,II)
artikel 9
gewijzigd amendement Gesthuizen (39, I) (invoegen artikel 9a)
amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (16)
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–
–
–
–
–
–

artikel 10
artikel 11 en 12
nader gewijzigd amendement Gesthuizen (38, I)
artikel 13
artikel 14, eerste t/m vierde lid
gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (40, I onder 1)
Indien amendement nr. 40 is verworpen:
– nader gewijzigd amendement Gesthuizen (30,I)
– vijfde lid
Indien amendement nr. 40 is aangenomen:
– gewijzigd subamendement Gesthuizen (41) (toevoegen tiende lid)
– gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone ( 40, I onder 2)
(toevoegen zesde t/m negende lid)
– nader gewijzigd amendement Gesthuizen (30,II) (toevoegen zesde lid)
– artikel 14
– nader gewijzigd amendement Gesthuizen (38, II)
– gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (40,II)
N.B! Indien amendement Gesthuizen (38,II) dan wel amendement Van
Vroonhoven-Kok/Crone (40,II) wordt aangenomen wordt in artikel 16, tweede
lid, na «artikel 15,» de volgende zinsnede toegevoegd: eerste lid,.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemming

30 536, nr. 42

artikel 15
artikel 16
amendement Crone/Van Der Ham (25, II)
artikel 17
artikel 18 t/m 20
gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (35)
artikel 21
artikel 22 en 23
derde nader gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (50, I)
artikel 24
artikel 25 t/m 45
derde nader gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (50, II)
artikel 46
artikel 47
derde nader gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (50, III)
artikel 48
artikel 49 t/m 56
gewijzigd amendement Gesthuizen (39,II)
artikel 57
artikel 58 t/m 87
gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok/Crone (40, III)
artikel 88
amendement Gesthuizen (52,II)
artikel 88a
artikel 89
beweegreden
wetsvoorstel

4. Stemming over: motie ingediend bij Regels inzake de volledige liberalisering van de postmarkt en de garantie van de universele postdienstverlening
(Postwet 20..)
– de motie-Van der Vlies over maatregelen om gelijkwaardigheid af te
dwingen bij diverse postvervoerbedrijven
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30 913

5. Stemmingen in verband met:
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)
30 913
– artikelen I t/m XV
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
23 706, nr. 66

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Notariaat
– de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over het verhogen van de leeftijdsgrens
voor het defungeren van notarissen

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over marktwerking in de
publieke sector
– de motie-Kant/Vendrik over het opschorten van nieuwe initiatieven voor
meer marktwerking in de publieke sector
– de motie-Kant over het voorkomen dat de regels van de interne markt
leiden tot ongewenste inmenging in de publieke sector
– de motie-Aptroot c.s. over overleg met de Kamer over de
onderzoeksopdracht en de samenstelling van de onderzoekscommissie
– de motie-Ten Hoopen c.s. over een markteffectentoets
– de motie-Crone c.s. over een marktleertoets

24 036, nr. 331
24 036, nr. 332
24 036, nr. 333
24 036, nr. 334
24 036, nr. 335
Stemmingen
30 690, nr. 6
30 690, nr. 7
30 690, nr. 8
30 690, nr. 10 (ingetrokken)
30 690, nr. 11 (gewijzigd, was nr. 9)

Stemming

21 501-20, nr. 357

Stemmingen
30 805

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Initiatiefnota Natuurbeleid
– de motie-Polderman/Thieme over het vooralsnog geen gevolg geven aan
de aanbevelingen uit de initiatiefnota
– de motie-Ouwehand/Thieme over juridische definiëring van het begrip
«significant»
– de motie-Ouwehand/Thieme over cumulatie van niet-significante
verstoringen van soorten
– de motie-Atsma c.s. over de aanbevelingen uit de initiatiefnota die bij het
natuurbeleid betrokken moeten worden
– de gewijzigde motie-Jacobi c.s. over tijdelijke vestiging van bijzondere
soorten
9. Stemming over: motie ingediend bij de interpellatie-Van Bommel over de
uitspraken van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over het
EU-lidmaatschap van Nederland na een nieuw referendum
– de motie-Van Bommel over de onwenselijkheid van speculeren over de
uitslag van een eventueel referendum
10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de
uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van de toepassing van deze wet
30 805 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikel I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen

30 805, nr. 8
30 805, nr. 9

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet veiligheidsonderzoeken ter verbetering van de uitvoerbaarheid en ter verduidelijking van
de toepassing van deze wet
– de motie-Schinkelshoek over verkorting van de wacht- en doorlooptijden
van veiligheidsonderzoeken
– de motie-Brinkman over een verplicht veiligheidsonderzoek, gericht op
pedofielen en zedendelinquenten
12. VAO Diervoeders (AO d.d. 24-5-2007) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
13. VAO programma «De Uitdaging» (AO d.d. 29-5-2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 23-5-2007 en 30-5-2007) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VAO Modernisering AWBZ (AO d.d. 31-5-2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
16. Debat over de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet
(pardonregeling) met maximum spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
20 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
15 minuten
D66, PvdD en SGP
10 minuten

30 145

17. 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)

29 702

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

30 543

19. 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

30 937

20. Wijziging van de Toeslagenwet en intrekking van de Invoeringswet
stelselherziening sociale zekerheid in verband met het verbeteren en
vereenvoudigen van de wijze waarop het sociaal minimum wordt gewaarborgd
in de loondervingsuitkeringen

30 920

21. Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)

30 924

22. 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

30 918

23. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op
het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om de
werking van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het leven
geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren incassoregime premie en andere
maatregelen zorgverzekering)
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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

30 583

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

30 332

6. 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

7. 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)

30 881

8. 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)
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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
4. VAO Stemmachines (AO d.d. 24-5-2007) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

30 143

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

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

– 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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