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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 juli

14.00 uur

Woensdag 4 juli

10.15 uur

Donderdag 5 juli

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 956

3. Stemmingen in verband met:
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
30 956 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen I t/m VIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 956, nr. 9
30 956, nr. 11
30 956, nr. 12 (aangehouden)
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4. Stemmingen over: moties ingediend bij 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
De Voorzitter: Mw. Ferrier wenst haar motie op stuk nr. 12 aan te
houden.
– de motie-Ferrier c.s. over een gecombineerde indicatiestelling
– de motie-Slob c.s. over financiële duidelijkheid voor scholen voor speciaal
onderwijs met een vso-afdeling
– de motie-Ferrier over meervoudig gehandicapte kinderen die een
vso-programma zouden kunnen volgen
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Stemmingen

31 031-XIV, nr. 7
31 031-XIV, nr. 8
Stemming

31 031-XV, nr. 9
Stemmingen
31 046

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
financiële verantwoording over het jaar 2006
– de motie-Polderman over handhaving van de totale, kwalitatieve voltooiing
van de ehs
– de motie-Atsma over vermindering van lastendruk
6. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg van de vaste
commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het Jaarverslag
2006
– de motie-Ulenbelt over kosten en baten van de re-integratiebudgetten
7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Embryowet in verband met het schrappen van de termijn
waarbinnen een voordracht moet worden gedaan voor een koninklijk besluit
op grond waarvan artikel 24, onderdeel a, vervalt

N.B. Deze stemmingslijst wordt nog gewijzigd.
31 046 (bijgewerkt t/m nr. 19)
(wijzigingen aangegeven met *)
– gewijzigd amendement Kant c.s. (17, I)
Indien amendement nr. 17 verworpen:
– gewijzigd amendement Kant c.s. (18, I) (invoegen artikel 0I)
Indien amendement nr. 18 verworpen:
* – amendement Kant c.s. (19, I)
– nader gewijzigd amendement Van Miltenburg c.s. (16, I) (invoegen
artikel 0I)
N.B. Indien 18 en 16 of 19 en 16 beide worden aangenomen worden deze in
elkaar verwerkt

–
–
–

–
–
–
Stemming

31 046, nr. 14

Indien de amendementen nrs. 17, 18,19 en 16 zijn verworpen:
– amendement Van der Vlies (15)
amendement Kant (12) (invoegen artikel 01)
artikel I
gewijzigd amendement Kant c.s. 17, II
Indien gewijzigd amendement Kant c.s. nr. 17 is verworpen:
– gewijzigd amendement Kant c.s. (18, II)
Indien gewijzigd amendement Kant c.s. nr. 18 is verworpen:
* – amendement Kant c.s. (19, II)
– nader gewijzigd amendement Van Miltenburg c.s. (16, II)
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Embryowet in
verband met het schrappen van de termijn waarbinnen een voordracht moet
worden gedaan voor een koninklijk besluit op grond waarvan artikel 24,
onderdeel a, vervalt
– de motie-Kant over een update van het advies van de Gezondheidsraad uit
2002
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Stemmingen
29 362, nr. 121

9. Stemmingen in verband met:
Brief van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
over beëindiging van de status van groot project voor Andere Overheid
De Voorzitter: Ik stel voor met het voorstel van de vaste commissie in te
stemmen.

Stemmingen
30 800-VII, nr. 57
30 800-VII, nr. 58
30 800-VII, nr. 59

Stemmingen
30 975

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stemmachines
– de motie-Gerkens c.s. over invoering van een paper trail bij stemcomputers
– de motie-Duyvendak/Gerkens over invoering van een stemcomputer met
een open broncode als software
– de motie-Brinkman over invoering van een mogelijkheid tot ogenblikkelijk
herstel van een vergissing
11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding
van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006
Rijksoctrooiwet 1995)
30 975 (bijgewerkt t/m nr. 7)
– artikelen I t/m IX
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 975 (R 1821), nr. 8
30 975 (R 1821), nr. 9
Stemmingen
29 702

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Rijksoctrooiwet
1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de
Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995)
– de motie-Aptroot c.s. over een voorlichtingscampagne voor het mkb over
octrooi
– de motie-Aptroot c.s. over het gebruik van innovatievouchers
13. Stemmingen in verband met:
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde tranche Algemene wet
bestuursrecht)
29 702 (bijgewerkt t/m nr. 12)
(wijzigingen zijn aangegeven met *)
De Voorzitter: de heer van de Camp trekt het amendement nr. 9 in.
*
–
–
–
–

Stemmingen
30 800-VI, nr. 100
30 800-VI, nr. 101
30 800-VI, nr. 102
30 800-VI, nr. 103

– gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (12)
artikel I
artikelen II t/m VII
beweegreden
wetsvoorstel

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rapport commissie
advocatuur
– de motie-Pechtold c.s. over het niet effectueren van de bezuiniging op de
gefinancierde rechtsbijstand
– de motie-Teeven/Pechtold over een experiment met de werkwijze van no
cure, no pay
– de motie-Van Vroonhoven-Kok over een «no win, no fee»-experiment
– de motie-Wolfsen c.s. over het op korte termijn kunnen schorsen van een
advocaat of een notaris
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Stemmingen
30 551

15. Stemmingen in verband met:
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
30 551 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

30 551, nr. 14
30 551, nr. 15
30 551, nr. 16
30 551, nr. 17
Stemmingen
21 501-20, nr. 363
21 501-20, nr. 364
21 501-20, nr. 365
21 501-20, nr. 366

artikel I, aanhef
onderdeel A, punt 1
punt 2
onderdeel A
amendement Pechtold/Wolfsen (11)
onderdeel B
onderdeel C
artikel I
artikel II
artikel III, aanhef
onderdeel A
amendement Wolfsen c.s. (12,I)
onderdeel B, punt 1
punt 2
onderdeel B
onderdeel C
amendement Wolfsen c.s. (12,II)
onderdeel D
amendement Wolfsen c.s. (12,III)
onderdeel E
artikel III
artikel IIIa
artikel IV
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemmingen over: moties ingediend bij 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
– de motie-Teeven c.s. over geldigheidsduur van de beginseltoestemming
– de motie-Teeven c.s. over inzet van niet-Nederlandse vergunninghouders
voor interlandelijke adoptie
– de motie-Azough over informatievoorziening over de familierechtelijke
verhouding tussen het kind en de niet-biologische ouder
– de motie-Azough c.s. over een versterkingsprogramma adoptie
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat over het verslag van de
Europese Top
– de motie-Ten Broeke/Ormel over vrije mededinging
– de motie-Pechtold over het ontwerpen van een vlaginstructie
– de motie-Ouwehand over aanpassing van artikel 33 van het Verdrag van
Amsterdam
– de motie-Ouwehand over aanpassing van het protocol in het Verdrag van
Amsterdam
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Stemmingen
30 994

18. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet Onafhankelijke post- en
telecommunicatieautoriteit ter uitvoering van de roamingverordening
30 994 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikel I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
27 625, nr. 89
27 625, nr. 90
27 625, nr. 91
27 625, nr. 92
27 625, nr. 93
27 625, nr. 94
27 625, nr. 95
27 625, nr. 96

Stemmingen
30 644

30 644, nr. 13

Stemmingen
30 644

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kaderrichtlijn water
– de motie-Jansen/Vermeij over expliciete doelstellingen voor integratie in de
waterketen
– de motie-Jansen/Vermeij over een regeling voor een mest- en
bestrijdingsmiddelenvrije strook langs waterranden
– de motie-Jansen c.s. over een proef met een hevelvistrap
– de motie-Van der Vlies c.s. over het niet doorvoeren van nieuwe extra
lastenstijgingen voor de agrarische sector
– de motie-De Krom c.s. over een Europees bronbeleid
– de motie-De Krom/Van der Vlies over uitvoering van de Kaderrichtlijn Water
in het buitenland
– de motie-De Krom over het inzetten op doelverlaging
– de motie-De Krom/Koppejan over een jaarlijkse besparing in de waterketen
van 2%
20. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop
aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)
De Voorzitter: mw. Agema verzoekt eerst te stemmen over motie nr. 13
alvorens te stemmen over het wetsvoorstel (motie vraagt om wijziging
van het voorstel bij nota van wijziging).
– de motie-Agema c.s. over het verschaffen van duidelijkheid over de
verschillen in behandeling tussen civiel- en strafrechtelijk geplaatste jongeren
21. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop
aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)
30 644 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
onderdelen A t/m D
onderdeel E, aanhef
artikel 29a t/m 29g
amendement C
q örüz (10)
artikel 29h
artikel 29i en 29j
amendement Voordewind (12)
artikel 29k
amendement Kant (9)
artikel 29l
artikel 29m t/m 29r
amendement C
q örüz (11)
artikel 29s
artikel 29t t/m 29y
onderdeel E
artikel I
artikel II t/m VIII
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen

30 644, nr. 14
30 644, nr. 15
30 644, nr. 16
30 644, nr. 17
30 644, nr. 18
30 644, nr. 19
30 644, nr. 20

Stemmingen
30 800-VI, nr. 104
30 800-VI, nr. 105
30 800-VI, nr. 106 (aangehouden)
30 800-VI, nr. 107
30 800-VI, nr. 108
30 800-VI, nr. 109

Stemmingen

31 031-X, nr. 9
31 031-X, nr. 10
31 031-X, nr. 11
31 031-X, nr. 12 (gewijzigd)
31 031-X, nr. 13
31 031-X, nr. 14
31 031-X, nr. 15
31 031-X, nr. 16

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de
jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge
de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg)
– de motie-Agema over het monitoren van de toenemende vraag naar
gesloten accommodaties voor jeugdigen
– de motie-Agema over verschillende regimes voor civiel- en strafrechtelijk
geplaatste jongeren
– de motie-Dibi over verbetering van de rechtspositie van jeugdigen in de
gesloten jeugdzorg
– de motie-Dibi c.s. over de uitwerking van kwaliteitscriteria in de gesloten
opvang
– de motie-Dibi/Langkamp over het afzien van bezuinigingen op de Inspectie
Jeugdzorg
– de motie-C
q örüz c.s. over harmonisatie van de rechtspositie van een drietal
groepen jongeren
– de motie-C
q örüz over de borging van rechtswaarborgen bij de uitvoering van
de Wet op de gesloten jeugdzorg
23. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat over het dierenrechtenactivisme
– de motie-Van Haersma Buma c.s. over het inzetten van de Wet bestuurlijke
maatregelen nationale veiligheid tegen radicale dierenactivisten
– de motie-Azough over de implementatie van de aanbevelingen uit het
rapport «Een Noodzakelijk Kwaad»
– de motie-Teeven/De Roon over strafbaarstelling van
voorbereidingshandelingen
– de motie-De Roon over het aanmerken van het Animal Liberation Front als
een terroristische organisatie
– de motie-De Roon over een aanzienlijke minimumgevangenisstraf voor
deelneming aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk
– de motie-De Roon over verhoging van het strafmaximum voor misdrijven
die zijn gepleegd met terroristisch oogmerk
24. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Defensie over het jaarverslag 2006
De Voorzitter: dhr. Boekesteijn wenst zijn motie op stuk nr. 12 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Poppe over verbetering van het financieel beheer en de
voorraadadministratie
– de motie-Knops/Eijsink over de verdeling van extra middelen in het kader
van de Commissie Posthumus
– de motie-Boekesteijn/Knops over het expliciet vermelden van
beleidsconclusies
– de gewijzigde motie-Boekesteijn/Eijsink over verhoging van de kwaliteit van
de beleidsinformatie
– de motie-Eijsink/Knops over rapportage over de voortgang van het
Bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer
– de motie-Brinkman over het op hoger niveau brengen van het
bedrijfskundig kennisniveau van het management
– de motie-Brinkman over verschillen tussen de administratieve en de
werkelijke voorraad
– de motie-Brinkman/Eijsink over het terugbrengen van het bedrag voor niet
te controleren facturen naar 500 euro

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–6

Stemmingen

31 031-VIII, nr. 9
31 031-VIII, nr. 10
31 031-VIII, nr. 11
31 031-VIII, nr. 12
31 031-VIII, nr. 13
31 031-VIII, nr. 14
31 031-VIII, nr. 15
31 031-VIII, nr. 16
31 031-VIII, nr. 17

25. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het jaarverslag
2006
– de motie-Jasper van Dijk over terugdringing van het aantal onbevoegde
docenten
– de motie-Jasper van Dijk over «downgrading»
– de motie-Jasper van Dijk over voorstellen voor meer evicendence-based
gericht onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over minstens één conciërge en één
administratief medewerker op elke basisschool
– de motie-Verdonk over een taalscreening voor alle kinderen van 3 jaar oud
– de motie-Verdonk over de ontwikkeling van leerstandaarden en de toetsing
daarvan in het basisonderwijs
– de motie-Verdonk over minimale eisen voor het toetreden tot het bevoegd
gezag van een bijzondere school
– de motie-Verdonk over het meenemen van de criteria VSV en «het behalen
van een diploma»
– de motie-Bosma c.s. over het ongedaan maken van de bezuiniging op de
fusieprikkel
26. VAO Aanleg en onderhoud wegen (AO d.d. 21 juni 2007)
27. VAO Stads- en streekvervoer (AO d.d. 17 april 2007 en en 27 juni 2007)
28. VAO Schiphol (AO d.d. 7 juni 2007 en 26 juni 2007)
29. VAO Regeling agressieve dieren (AO d.d. 28 juni 2007)
30. VAO Evaluatie reconstructie zandgebieden (AO d.d. 25 juni 2007)
31. VAO met open agenda (AO d.d. 20 juni 2007)
32. VAO DBC’s (AO d.d. 26 juni 2007)
33. VAO Synthetische drugs (AO d.d. 27 juni 2007)
34. Debat over geheime CIA-gevangenissen in Europa met spreektijden van
4 minuten per fractie
35. Debat Uitkomsten participatietop met spreektijden van 5 minuten per
fractie

31 061

36. Voorjaarsnota 2008 met maximum spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten

31 061-IIA

37. Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-IIB

38. Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van
Staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het
kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-III

39. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)
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31 061-IV

40. Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-V

41. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 061-VI

42. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-VII

43. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-VIII

44. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota)

31 061-IXA

45. Wijziging van de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar
2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-IXB

46. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-X

47. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-XI

48. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2007
(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-XII

49. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 061-XIII

50. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 061-XIV

51. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-XV

52. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met
de Voorjaarsnota)

31 061-XVI

53. Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-A

54. Wijziging van de begrotingsstaat van het infrastructuurfonds voor het jaar
2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-B

55. Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
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31 061-C

56. Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2007(wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-D

57. Wijziging van de begrotingsstaat van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

31 061-E

58. Wijziging van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

31 061-F

59. Wijziging van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het
jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

30 585

60. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (heropening)

30 908

61. 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)

30 920

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

31 040

63. Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met het laten
vervallen van het nationaliteitsvereiste voor benoeming tot notaris

31 067

64. Regeling tot wijziging van het overgangsrecht inzake toelating, het op de
markt brengen en het gebruik van gewasbeschermingmiddelen en biociden
(Aanpassing overgangsrecht Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden)

30 974

65. Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River
Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PbEU
L 255)

30 834

66. Wijziging van de Wet luchtvaart en de Wet op het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut ter uitvoering van vier EG-verordeningen in verband
met het totstandkomen van een gemeenschappelijk Europees luchtruim
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Dinsdag 4 september

14.00 uur

Woensdag 5 september

10.15 uur

Donderdag 6 september

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

30 943

5. Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale
onderhoudswet 2007)

30 970

6. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de
Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in
verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige
gegevensuitvraag werk en inkomen)

29 048

7. Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Hessels en Spies tot het
stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers
(Warmtewet) (dupliek)

29 680

8. Voorstel van wet van de leden Weekers en Van der Ham tot wijziging van
de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens) (voortzetting)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 2 juli 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)
Maandag 2 juli 2007 van 10.00 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Voorstel van wet van de
leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001
en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten
behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld (30 432)

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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