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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 18 september

15.00 uur

A

Aan de orde is:
1. Aanbieding Rijksbegrotingen 2008 door de minister van Financiën

Woensdag 19 september

10.15 uur

Donderdag 20 september

10.15 uur
N.B. De stemmingen vinden plaats donderdag 20 september aan het
einde van de vergadering.
2. Regeling van werkzaamheden
3. Algemene Politieke Beschouwingen met maximum spreektijden voor:
CDA en PvdA:
35 minuten
SP en VVD:
30 minuten
PVV, GroenLinks en ChristenUnie:
20 minuten
D66, PvdD en SGP:
15 minuten

Stemmingen
30 920

4. 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. 17)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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tweede nader gewijzigd amendement Samsom (17,I)
amendement Madlener (8)
tweede nader gewijzigd amendement Samsom (17,II)
artikel I
artikel II en III
tweede nader gewijzigd amendement Samsom (17,III)
artikel IV
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming

30 920, nr. 15
Stemmingen
30 876

5. 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
6. Stemmingen in verband met:
Regeling van het conflictenrecht betreffende het goederenrechtelijke regime
met betrekking tot zaken, vorderingsrechten, aandelen en giraal
overdraagbare effecten (Wet conflictenrecht goederenrecht)
30 876 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
30 657

artikel 1 en 2
amendement Van Vroonhoven-Kok (12)
artikel 3
artikelen 4 t/m 23
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met:
Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen
van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk
huisverbod)
30 657 (bijgewerkt t/m nr. 10)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 657, nr. 11

Stemmingen
28 286, nr. 58
28 286, nr. 59
28 286, nr. 60
28 286, nr. 61
28 286, nr. 62
28 286, nr. 63 (aangehouden)
28 286, nr. 64
28 286, nr. 65

artikel 1
amendement Anker (9)
artikel 2
artikelen 3 t/m 14
amendement Van Velzen (10)
artikel 15
artikelen 16 en 17
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemming over: motie ingediend bij Regels strekkende tot het opleggen
van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van
huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod)
– de motie-Teeven/Pechtold over het verhalen van de kosten van het
uitvoeren van een huisverbod
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat internationale
varkenstransporten
– de motie-Van Velzen c.s. over omvang, nut en noodzaak van
diertransporten
– de motie-Van Velzen/Van der Ham over heropening van de Europese
discussie over reistijden
– de motie-Van Velzen c.s. over doeltreffende, evenredige en
afschrikwekkende straffen
– de motie-Van Velzen c.s. over een verbod op internationaal vervoer van
slachtvee
– de motie-Thieme c.s. over dierenwelzijn en dierenrechten als specialisme
bij het OM
– de motie-Thieme c.s. over openbaarmaking van journaals over
dierentransporten
– de motie-Thieme c.s. over opsporings-, handhavings- en sanctiemethoden
bij grensoverschrijdende transporten
– de motie-Thieme c.s. over de werkdruk bij VWA-keuringsartsen bij het
opladen van diertransporten
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28 286, nr. 66
28 286, nr. 67
28 286, nr. 68 (herdruk)
28 286, nr. 69
28 286, nr. 70
28 286, nr. 71
28 286, nr. 72
28 286, nr. 73 (aangehouden)
28 286, nr. 74 (aangehouden)
28 286, nr. 75

Stemmingen
29 435, nr. 195
29 435, nr. 196
29 435, nr. 197
29 435, nr. 198

– de motie-Thieme/Van Gent over een verbod op alle commerciële
veetransporten van meer dan twee uur
– de motie-Van der Ham c.s. over transporten ten bate van fictieve
herkomstlabeling
– de motie-Ormel c.s. over 100% klepcontroles
– de motie-Graus/Thieme over mobiele slachthuizen
– de motie-Graus over een minimumstraf, intrekking van de
transportvergunning en inbeslagname van de vrachtwagencombinatie
– de motie-Graus over een minimumstraf en een levenslang verbod op het
houden en transporteren van dieren
– de motie-Van Gent/Thieme over inbeslagname van veewagens bij
opschorting vergunning
– de motie-Van Gent/Thieme over een nationale databank bij de VWA
– de motie-Van Gent/Thieme over GPS conform de Europese verordening
inzake bescherming van dieren tijdens transport
– de motie-Cramer c.s. over een Europese limiet aan de transporttijd en/of
-afstand
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitvoering Nota Ruimte
– de motie-Duyvendak c.s. over het voorkomen van verdere verrommeling
van het landschap
– de motie-Jansen/Duyvendak over de inzet van het budget voor de
Zuidplaspolder
– de motie-Van Heugten c.s. over het project Centraal station Twente/Hart
van Zuid-Hengelo
– de motie-Van Heugten c.s. over de verdeling van het budget voor complexe
gebiedsontwikkelingen

Stemmingen
30 977, nr. 4
30 977, nr. 5

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Jaarverslag AIVD 2006
– de motie-Brinkman c.s. over het aantal personen in de CT-infobox
– de motie-Brinkman/Griffith over voorstellen om personen die lid zijn van
algemeen erkende terreurorganisaties, te kunnen verbieden om in Nederland
te verblijven

Stemmingen
30 436

12. Stemmingen in verband met:
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
30 436 (bijgewerkt t/m nr. 8)
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen

30 436, nr. 9
30 436, nr. 10 (ingetrokken)
Stemmingen
23 490, nr. 464
23 490, nr. 465 (herdruk)
23 490, nr. 466

13. Stemmingen over moties ingediend bij: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
– de motie-De Wit over verhoging van de grenzen van het fiscaal
jaarinkomen
– de motie-De Wit over gefinancierde rechtsbijstand bij zakelijke vorderingen
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO JBZ-raad (AO d.d. 13/9)
– de motie-Pechtold c.s. over de naleving bescherming persoonsgegevens
– de motie-Pechtold/Azough over het meenemen van vloeistoffen als
handbagage in vliegtuigen
– de motie-De Wit over nieuwe kaderbesluiten ter implementatie van het
beginsel van wederzijds erkenning in strafzaken
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Stemmingen
30 970

15. Stemmingen in verband met:
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)
30 970 (bijgewerkt t/m amendement nr. 18)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

30 970, nr. 13
30 970, nr. 14
30 970, nr. 15 (was nr. 12)

Stemming
30 800-XIV, nr. 119

gewijzigd amendement Omtzigt/Heerts (18,I)
gewijzigd amendement Omtzigt/Heerts (18,II en III)
amendement Ulenbelt (17)
amendement Heerts/Omtzigt (11)
artikel I
gewijzigd amendement Omtzigt/Heerts (18,IV)
artikel II
artikelen III t/m VIII
gewijzigd amendement Omtzigt/Heerts (18,V)
artikel IX
gewijzigd amendement Omtzigt/Heerts (18,VI)
artikel X
artikelen XI t/m XV
amendement Omtzigt/Heerts (9) (invoegen artikel XVA)
artikelen XVI en XVII
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
– de motie-Ulenbelt over het correctierecht van burgers
– de motie-Nicolaï c.s. over een verplichte aansluiting van de sociale
diensten op de systemen van de overige ketenpartners werk en inkomen
– de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over het groeipad van de Wet eenmalige
gegevensuitvraag
17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Evaluatie
reconstructie zandgebieden
– de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de
dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008

Stemming
29 893, 29 984, nr. 52

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Spoor
– de motie-Roemer/Duyvendak over een minimale gemiddelde tariefstijging
voor het openbaar vervoer in 2008

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
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3. Stemmingen
4. VAO Cultuurbeleid (AO d.d. 6 september 2007) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
5. VAO Landbouw-en Visserijraad (AO d.d. 12 september 2007) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 11 september 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
7. Debat aanbestedingsprocedures rijksoverheid met maximum spreektijden
van 4 minuten per fractie
30 143

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

29 353

9. 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)

31 094

10. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag
houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen
risico

30 902

11. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie
van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur

30 452

12. Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving
voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van
bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur (Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens)

30 938

13. Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding
van de Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht
(Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)

30 929

14. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
implementatie van richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie betreffende grensoverschrijdende fusies van
kapitaalvennootschappen (PbEU L 310)

30 553

15. Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 in
verband met de verbetering van de mogelijkheden van de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten om onderzoek te doen naar en maatregelen te nemen
tegen terroristische en andere gevaren met betrekking tot de nationale
veiligheid alsmede enkele andere wijzigingen

30 875

16. Wijziging van de Brandweerwet 1985 in verband met het verzekeren van
de kwaliteit van brandweerpersoneel en de verbreding van de wettelijke taken
van het Nederlands instituut fysieke veiligheid

30 934

17. 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
(heropening)

30 531

18. Regeling van de taken en bevoegdheden, alsmede het beheer en beleid
van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba (Rijkswet Kustwacht
voor de Nederlandse Antillen en Aruba)
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30 998

19. Intrekking van de artikelen 15.24 tot en met 15.28 van de Wet milieubeheer met het oog op de opheffing van het Fonds Luchtverontreiniging en
het treffen van enkele daarmee verbandhoudende voorzieningen (opheffing
Fonds Luchtverontreiniging)

30 856

20. Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering
positie en zeggenschap huurders)

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
4. Algemene Financiële Beschouwingen (Miljoenennota, IXA en IXB)

30 968

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

Dinsdag 9 oktober

14.00 uur

Woensdag 10 oktober

10.15 uur

Donderdag 11 oktober

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

Dinsdag 16 oktober

14.00 uur

Woensdag 17 oktober

10.15 uur

Donderdag 18 oktober

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

30 375

4. Breder, lager eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001
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Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 15 oktober 2007 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
onderdeel Natuur van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor 2008
Maandag 15 oktober 2007 van 16.30 – 19.30 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
onderdeel Visserij van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor 2008

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

Tweede Kamer, vergaderjaar 2006–2007, agenda

A–7

