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Vergaderjaar 2006–2007

Agenda

7 september 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 11 september

14.00 uur

Woensdag 12 september

10.15 uur

Donderdag 13 september

10.15 uur

A

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

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)
30 920 (bijgewerkt t/m nr.14)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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artikel I, aanhef
onderdeel A
onderdeel B, aanhef
artikel 17.6
amendement Samsom (14)
artikel 17.7
artikel 17.8 t/m 17.15
amendement Madlener (8)
artikel 17.16
artikel 17.17 en 17.18
onderdeel B
onderdeel C
artikel I
artikel II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming

30 920, nr. 15
Stemmingen
30 943

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet milieubeheer in
verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid)
– de motie-Spies over een totaaloverzicht van de verschillende regelingen
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale onderhoudswet
2007)
30 943 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 934

artikelen I t/m VIII
artikel IX, aanhef
amendement Irrgang
onderdeel A
onderdelen B en C
amendement Irrgang
onderdeel D
onderdeel E
amendement Irrgang
onderdeel F
onderdeel G
amendement Irrgang
onderdeel H
onderdelen I en J
artikel IX
artikelen X t/m XV
beweegreden
wetsvoorstel

c.s. (9,I)

c.s. (9, II) (onderdeel D vervalt)

c.s. (9, III) (onderdeel F vervalt)

c.s. (9, IV) (onderdeel H vervalt)

6. Stemmingen in verband met:
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
30 934 (bijgewerkt t/m nr. 7)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdeel A t/m E
amendement Hessels/Crone (7)
onderdeel F
onderdeel G
Artikel I
Artikel IA t/m II
beweegreden
wetsvoorstel

Stemmingen
29 815, nr. 109
29 815, nr. 110
29 815, nr. 111
29 815, nr. 112

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat Jeugdzorg
– de motie-Agema c.s. over één landelijk registratiepunt voor crisisplekken
– de motie-Agema over het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg
– de motie-Dibi over een bureaucratienorm
– de motie-Dibi over de wachtlijsten in de jeugdzorg

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het kabinetsstandpunt WRR-rapport «Dynamiek in islamitisch activisme»
– de motie-Wilders over stoppen van de islamisering van Nederland
– de motie-Wilders over het verbieden van de Koran
– de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over aanstelling van in Nederland
opgeleide imams
– de motie-Halsema/Wilders over vergunningverlening voor de levering van
wapens aan Saudi-Arabië

30 800 VI, nr. 127
30 800 VI, nr. 128
30 800 VI, nr. 130
30 800 VI, nr. 131
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30 800 VI, nr. 132
30 800 VI, nr. 133
30 800 VI, nr. 134
30 800 VI, nr. 135
30 800 VI, nr. 136

– de motie-Zijlstra over sluiting van gebedshuizen bij gevaar voor de
openbare orde en veiligheid
– de motie-Zijlstra over intrekken van de Nederlandse nationaliteit en
uitzetten van radicale imams
– de motie-Zijlstra over niet verstrekken van verblijfsvergunningen voor
buitenlandse geloofsbedienaren
– de motie-Dijsselbloem/Van Toorenburg over de grote diversiteit aan
geloofsopvattingen binnen de Nederlandse moslimgemeenschap
– de motie-Van der Staaij over optreden tegen geweldsverheerlijkende lectuur
9. Spoeddebat internationale varkenstransporten met maximum spreektijden
van 3 minuten per fractie
10. Debat aanbestedingsprocedures rijksoverheid met maximum spreektijden
van 4 minuten per fractie
11. VAO Jaarverslag AIVD 2006 (AO d.d. 5 september 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
12. VAO Uitvoering Nota Ruimte (AO d.d. 5 september 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

30 375

13. Breder, lager eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening
2001

30 876

14. Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke
regime met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal
overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht)

30 657

15. Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan
personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet
tijdelijk huisverbod)

30 599

16. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht

30 436

17. Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de
verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de
invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de
vergoeding van mediation

31 008

18. Intrekking van diverse wetten, die haar betekenis verloren hebben, op het
terrein van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

31 062

19. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband
met de formalisering van een onderdeel van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rechterlijke Macht 1/1/2005-31/7/2007

30 940

20. Wijziging van de Flora- en faunawet in verband met de regulering van
gebruik van niet-selectieve vangmiddelen en enkele andere zaken

Dinsdag 18 september

14.00 uur

Woensdag 19 september

10.15 uur

Donderdag 20 september

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Regeling van werkzaamheden
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2. Aanbieding Rijksbegrotingen 2008
3. Algemene Politieke Beschouwingen

Dinsdag 25 september

14.00 uur

Woensdag 26 september

10.15 uur

Donderdag 27 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

29 353

5. Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het
verkrijgen van gezamenlijk gezag (re- en dupliek)

Dinsdag 2 oktober

14.00 uur

Woensdag 3 oktober

10.15 uur

Donderdag 4 oktober

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

30 968

4. Regels omtrent de basisregistraties adressen en gebouwen (Wet
basisregistraties adressen en gebouwen)

Recesperiodes

– 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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