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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 12 juni

14.00 uur

Woensdag 13 juni

10.15 uur

Donderdag 14 juni

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
31 056, nr. 3
31 056, nr. 4

Stemmingen
26 631, nr. 210
26 631, nr. 211
26 631, nr. 212
26 631, nr. 213 (aangehouden)

Stemmingen
24 515, nr. 102
24 515, nr. 103
24 515, nr. 104

OVG1405
0607tkage080607
ISSN 0921 - 7371

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Programma «De
Uitdaging»
– de motie-Van der Staaij c.s. over voortzetting van het programma
– de motie-Brinkman/Verdonk over een onderzoek naar verlaging van de
instapcriteria
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Modernisering AWBZ
– de motie-Van Gijlswijk over een proef met indicatiestelling door
wijkverpleegkundigen en huisartsen
– de motie-Agema over een pilot in de ouderenzorg met indicatiestelling door
zorgverleners
– de motie-Agema over het terugbrengen van de verantwoordingsvrije voet in
het persoonsgebonden budget
– de motie-Koşer Kaya/Van Miltenburg over de onderbouwing van de plannen
voor onderdelen van de AWBZ
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Armoede- en schuldenbeleid
– de motie-Karabulut/Van Gent over categoriale bijstand
– de motie-Karabulut/Van Gent over maatregelen om meer
schuldsaneringstrajecten succesvol te kunnen afsluiten
– de motie-Van Gent/Karabulut over koopkrachteffecten voor kwetsbare
groepen
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24 515, nr. 105

24 515, nr. 106
24 515, nr. 107
24 515, nr. 108
24 515, nr. 109
24 515, nr. 110
24 515, nr. 111
24 515, nr. 112
24 515, nr. 113

Stemmingen
30 145

– de motie-Spies c.s. over het beperken van mogelijkheden voor jongeren om
rood te staan en het geven van voorrang bij schuldhulpverlening aan
gezinnen met kinderen
– de motie-Spies c.s. over afname van het niet-gebruik van aanvullende
bijstand door mensen met een onvolledige AOW-uitkering
– de motie-Spekman c.s. over een onderzoek naar kredietverstrekkers
– de motie-Spekman c.s. over gerichte inkomensondersteuning
– de motie-Koşer Kaya c.s. over het wegnemen van knelpunten voor het
project WWB65+
– de motie-Nicolaï c.s. over een armoedevaltoets
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over het aanbieden van een
budgetteringscursus of een financiële coach
– de motie-Ortega-Martijn/Spekman over verkorting van de termijn van
registratie bij het BKR
– de motie-Fritsma over het vervallen van de bijstandsuitkering voor degenen
die niet bereid zijn om arbeid te verrichten of te zoeken
6. Stemmingen in verband met:
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)
30 145 (bijgewerkt t/m nr. 25)
– artikel I, onderdeel A
– derde nader gewijzigd amendement Teeven (23,II) (invoegen nieuw
onderdeel A0a)
– onderdelen Aa en Ab
– derde nader gewijzigd amendement Teeven (23,III) (invoegen vier nieuwe
onderdelen Ac t/m Af)
– onderdeel B
– gewijzigd amendement Bouchibti (19,I)
– onderdeel Ba
– onderdeel C
– derde nader gewijzigd amendement Teeven (23, IV) (invoegen nieuw
onderdeel Ca)
– derde nader gewijzigd amendement Teeven (23,V)
– onderdeel D
– derde nader gewijzigd amendement Teeven (23,VI) (invoegen twee nieuwe
onderdelen Da en Db)
– onderdelen E t/m G
– amendement De Pater-van der Meer c.s. (24,I) (invoegen nieuw onderdeel
Ga)
– onderdeel H
– amendement De Wit (11)
– onderdeel I
– onderdeel J
– amendement De Pater-van der Meer (24,II)
– gewijzigd amendement De Wit (15)
– onderdeel K
– onderdelen L t/m T
– artikel I
– artikel II, onderdeel A0
– gewijzigd amendement Bouchibti (19,II)
– onderdeel A
– onderdelen B t/m E
– artikel II
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– derde nader gewijzigd
IIA)
– derde nader gewijzigd
– artikel III
– derde nader gewijzigd
IIIA)
– artikelen IV en V
– derde nader gewijzigd
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming

30 145, nr. 25

amendement Teeven (23,VII) (invoegen nieuw artikel
amendement Teeven) (23,VIII)
amendement Teeven (23,IX) (invoegen nieuw artikel

amendement Teeven (23,I)

7. Stemming over: motie ingediend bij 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)
– de motie-Agema over een sanctie op het frustreren van de omgangsregeling

Stemmingen
26 991, nr. 155
26 991, nr. 156

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Diervoeders
– de motie-Thieme c.s. over een positieflijst van diervoedergrondstoffen
– de motie-Koopmans/Van der Vlies over het maken van afspraken met
landen over de teelt van producten voor diervoeders

Stemmingen
30 881

9. Stemmingen in verband met:
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)
30 881 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikelen 1 t/m 3
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 702

10. Stemmingen in verband met:
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht)
29 702 (bijgewerkt t/m nr. 9)
De Voorzitter: de heer van de Camp trekt het amendement nr. 9 in.
– artikelen I t/m VII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 140, nr. 39
28 140, nr. 40
28 140, nr. 41

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat orgaandonatie
– de motie-Koşer Kaya over een onderzoek naar het beperken van de rol van
nabestaanden
– de motie-Kant/Koşer Kaya over een integraal plan vóór 1 juli aanstaande
– de motie-Kant/Koşer Kaya over een actief donorregistratiesysteem
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Stemmingen
31 018, nr. 4
31 018, nr. 5
31 018, nr. 6
31 018, nr. 7

31 018, nr. 8
31 018, nr. 9
31 018, nr. 10
31 018, nr. 11
31 018, nr. 12
31 018, nr. 13
31 018, nr. 14
31 018, nr. 15
31 018, nr. 16
31 018, nr. 17
31 018, nr. 18
31 018, nr. 19
31 018, nr. 20
31 018, nr. 21

Stemmingen
31 060, nr. 1

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de nalatenschap
van de oude Vreemdelingenwet
– de motie-Fritsma over definitief afblazen van het generaal pardon
– de motie-Fritsma over uitsluiting van de pardonregeling van personen die
een misdrijf hebben gepleegd
– de motie-Fritsma over het schrappen van de verklaring van de
burgemeester uit de pardonregeling
– de motie-De Wit over een voorbehoud ten aanzien van gezinsleden van
een vreemdeling aan wie artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag is
tegengeworpen
– de motie-De Wit c.s. over individuele afweging van feiten en
omstandigheden bij opgave van verschillende identiteiten of nationaliteiten
– de motie-De Wit c.s. over erkenning van andere vormen van duurzame
relaties dan huwelijk of geregistreerd partnerschap
– de motie-De Wit over een zelfstandig verblijfsrecht voor kinderen van
ouders met een contra-indicatie
– de motie-Azough over toepassing van de pardonregeling op zogenaamde
Dublinclaimanten
– de motie-Azough over cumulatie van veroordelingen bij contra-indicatie
– de motie-Azough c.s. over het aannemelijk maken van ononderbroken
verblijf op grond van verklaringen van maatschappelijke organisaties
– de motie-Azough c.s. over overbruggingsmaatregelen ter behoud van de
rechtspositie
– de motie-Zijlstra over intrekking van de pardonregeling en terugkeer naar
individuele en zorgvuldige behandeling van alle asielaanvragen
– de motie-Zijlstra over het eenmalige karakter van de generieke
pardonregeling
– de motie-Zijlstra over het opnieuw onderhandelen met de VNG over het
bestuursakkoord inzake vreemdelingenbeleid
– de motie-Zijlstra over besluitvorming over toelating tot de pardonregeling op
rijksniveau
– de motie-Zijlstra over sluiting van de noodopvang
– de motie-Zijlstra over de financiële dekking voor de pardonregeling
– de motie-Van der Vlies over het informeren van de Kamer over gevallen
waarin de asielprocedure langer dan drie jaar duurt
13. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over
het burgerinitiatief «Stop fout vlees»
De Voorzitter: Ik stel voor met het voorstel van de commissie in te
stemmen
14. VAO Rapport commissie advocatuur (AO d.d. 31/5) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VAO Belastingdienst (AO d.d. 19/4) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
16. VAO Landbouw-en visserijraad (AO d.d. 7/6) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
17. Spoeddebat over een Nederlandse handelsmissie naar Iran met
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
18. Debat software-uitgaven overheid
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30 332

19. 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)

30 967

20. Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter uitvoering van
Richtlijn nr. 2004/113/EG van de Raad van de Europese Unie van 13
december 2004 houdende toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod van
goederen en diensten

31 034

21. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (formule berekening normhuur)

30 959

22. Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de regeldruk te verminderen (Verzamelwet
vereenvoudiging vergunningen)

30 475

23. Regels over de informatie-uitwisseling betreffende ondergrondse netten
(Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten)

30 674

24. Wijziging van de Militaire ambtenarenwet 1931 en intrekking van de Wet
voor het reservepersoneel der Krijgsmacht in verband met onder andere de
invoering van een flexibel personeelssysteem voor de krijgsmacht

30 988

25. Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs onder meer in verband
met enkele aanpassingen in de inrichtings- en examenvoorschriften met
betrekking tot het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs

30 956

26. Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het
onderwijstoezicht in verband met het wegnemen van enkele knelpunten bij
leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke commissie
toezicht indicatiestelling

29 680

27. Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van
de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) (1e termijn Kamer)

Dinsdag 19 juni

11.00 uur

Woensdag 20 juni

10.15 uur

Donderdag 21 juni

10.15 uur
Aan de ordee is:
1. Regeling van werkzaamheden
2. Stemmingen
3. VAO Stemmachines (AO d.d. 24/5) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
4. VAO Geneesmiddelenbeleid/ zelfzorggeneesmiddelen (AO d.d. 24/5) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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5. Debat over het Beleidsprogramma
spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
D66, PvdD en SGP

van het kabinet met maximum
20 minuten
15 minuten
10 minuten

30 143

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

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)

30 551

8. 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

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

30 934

10. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie
van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van de
elektriciteitsvoorziening en de infrastructuurinvesteringen te waarborgen

30 918

11. 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) (voortzetting)

Dinsdag 26 juni

14.00 uur

Woensdag 27 juni

10.15 uur

Donderdag 28 juni

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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30 920

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

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)
Maandag 25 juni 2007 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Raming der voor de Tweede Kamer in 2008 benodigde uitgaven, alsmede
aanwijzing en raming van de ontvangsten (30 996)

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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