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28 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 2 oktober

14.00 uur

Woensdag 3 oktober

10.15 uur

Donderdag 4 oktober

10.15 uur

A

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

30 990, nr. 10

3. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over de aanbieding van het jaarverslag van de
Nationale ombudsman
De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met het advies van de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangaande
het jaarverslag van de Nationale Ombudsman.

Stemmingen
28 989, nr. 49
28 989, nr. 50
28 989, nr. 51
28 989, nr. 52
28 989, nr. 53
28 989, nr. 54
28 989, nr. 55
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4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Cultuurbeleid
– de motie-Van Leeuwen c.s. over het advies van de Commissie Cultuurprofijt
over de taakstelling profijtbeginsel cultuur
– de motie-Van Leeuwen/Van der Ham over de verdeling van het
cultuurnotabudget voor de periode 2009–2012
– de motie-Van Leeuwen over instandhouding van de Geldstroom Beeldende
Kunst en Vormgeving
– de motie-Van der Ham c.s. over de producerende zomerfestivals
– de motie-Leerdam c.s. over de geografische spreiding van cultuursubsidies
– de motie-Nicolaï c.s. over het openstellen van de aanvraagprocedure bij het
Rijk
– de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over verbetering van de geografische
spreiding van rijksmiddelen voor kunst en cultuur
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Stemmingen
21 501-32, nr. 238
21 501-32, nr. 239
21 501-32, nr. 240
21 501-32, nr. 241 (aangehouden)

Stemmingen

31 200-XIV, nr. 3
31 200-XIV, nr. 4 (gewijzigd)
31 200-XIV, nr. 5
31 200-XIV, nr. 6
Stemmingen
30 929

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en Visserijraad
– de motie-Thieme/Van Velzen over preventieve vaccinatie van schapen
tegen het blauwtongvirus
– de motie-Thieme/Van Velzen over preventieve vaccinatie van alle
evenhoevigen tegen het blauwtongvirus
– de motie-Thieme/Van Velzen over verplichte preventie vaccinatie van
pluimvee tegen H5N1
– de motie-Waalkens over een bijdrage aan de financiering van
akkerrandenbeheer
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Cites-handhaving
De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 4 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Van Velzen c.s. over verbetering van de handhaving van het
CITES-beleid
– de gewijzigde motie-Ouwehand/Van Velzen over aanpak van de
fraudegevoeligheid van het huidige vergunningensysteem
– de motie-Ouwehand/Van Velzen over ontwikkeling van een centraal
informatiesysteem
– de motie-Graus over fors uitbreiden van de handhaving
7. Stemmingen in verband met:
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)
30 929 (bijgewerkt t/m nr. 11)
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 544, nr. 104
29 544, nr. 105
29 544, nr. 106
29 544, nr. 107
29 544, nr. 108
29 544, nr. 109 (aangehouden)

Stemmingen
30 875

gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok (11,I en II)
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsmarktbeleid
– de motie-Van Dijck over het sanctiebeleid ten aanzien van
uitkeringsgerechtigden
– de motie-Van Dijck over het doorlopen van opgelegde sancties bij nieuwe
uitkeringen
– de motie-Ulenbelt over het standpunt van de regering over het commentaar
van de Stichting van de Arbeid
– de motie-Nicolaï/Fritsma over een oproep aan gemeenten om zo veel
mogelijk mensen aan de slag te krijgen
– de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over het ontheffen van alleenstaande ouders
met jonge kinderen van de sollicitatieplicht
– de motie-Van Hijum/Hamer over de samenwerking tussen CWI, UWV en
gemeenten
9. Stemmingen in verband met:
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
30 875 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemming

30 875, nr. 7

Stemmingen
30 938

10. Stemming over: motie ingediend bij 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
– de motie-Anker c.s. over de visie van de regering over het behoud van de
beschikbaarheid van brandweervrijwilligers
11. Stemmingen in verband met:
Aanpassing van een aantal wetten met het oog op de inwerkingtreding van de
Wet ruimtelijke ordening alsmede regeling van overgangsrecht (Invoeringswet
Wet ruimtelijke ordening)
30 938 (bijgewerkt t/m nr. 19)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 938, nr. 19
Stemming

24 170, nr. 75 (gewijzigd)

artikel 1.1 t/m 3.1
tweede nader gewijzigd amendement Neppérus c.s. (17, I)
artikel 4.1
artikel 4.2
tweede nader gewijzigd amendement Neppérus c.s. (17, II)
artikel 4.3
tweede nader gewijzigd amendement Neppérus c.s. (17, III)
artikel 4.4
artikel 4.5 t/m 5.5
amendement Van Heugten (14, I)
artikel 6.1
artikel 6.2 t/m 8.12
tweede nader gewijzigd amendement van het lid Neppérus c.s. (17, IV)
amendement Van Heugten (14, II)
amendement Van Heugten c.s. (15, I)
amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink/Vermeij (19)
artikel 8.13
artikel 8.14 t/m 8.15
tweede nader gewijzigd amendement Neppérus c.s. (17, V)
artikel 8.16
amendement Van Heugten (14, III)
amendement Van Heugten c.s. (15, II)
artikel 8.17
artikel 8.18 t/m 9.1.1
tweede nader gewijzigd amendement Neppérus c.s. (17, VI)
artikel 9.1.2
artikel 9.1.3 t/m 10.3
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemming over: motie ingediend bij Aanpassing van een aantal wetten
met het oog op de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening alsmede
regeling van overgangsrecht (Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening)
– de motie-Van Leeuwen over de ontwikkeling van structuurvisies
13. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat budget intensieve
zorg in gehandicapteninstellingen
De Voorzitter: mw. Kant wenst haar motie op stuk nr. 75 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Kant c.s. over financiering van de toeslag extreme
zorgbehoefte
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Stemmingen
26 631, nr. 224
26 631, nr. 225

Stemmingen
30 531

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klantenstops AWBZ
– de motie-Van Gijlswijk over de knelpuntenprocedure van de Nederlandse
Zorgautoriteit
– de motie-Van Gijlswijk over vergoeding van extra geïndiceerde geleverde
zorg
15. Stemmingen in verband met:
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)
30 531 (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 531, nr. 12

Stemmingen
31 214, nr. 2
31 214, nr. 3
31 214, nr. 4
31 214, nr. 5 (gewijzigd)
31 214, nr. 6
31 214, nr. 7

artikel 1
amendement Van Raak (10)
artikel 2
artikelen 3 t/m 24
amendement Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen (13)
beweegreden
wetsvoorstel

16. Stemming over: motie ingediend bij 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)
– de motie-Brinkman over een oproep aan Aruba om de kustwachtbijdragen
over te maken
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de situatie in
Birma
– de motie-Peters c.s. over een algeheel EU-verbod op investeringen in
Birmese staatsbedrijven
– de motie-Peters c.s. over de benoeming van een EU-gezant voor Birma
– de motie-Peters c.s. over steunbetuiging aan de vreedzame demonstranten
in Birma
– de gewijzigde motie-Van Velzen/Van Dam over een Europese investeringsen importboycot op Birma
– de motie-Van Velzen over een oproep aan bedrijven om af te zien van
verdere investeringen in Birma
– de motie-Van der Ham/Van Baalen over overleg met NOC/NSF
18. VAO Uitvoering Pardonregeling (AO d.d. 26 september 2007) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
19. VAO Gemeenschappelijk Europees asielsysteem (AO d.d. 26 september
2007) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
20. VAO JBZ-raad (AO d.d. 27 september 2007) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
21. VAO Zwerfafval en verpakkingen (AO d.d. 27 september 2007) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
22. Spoeddebat contraseign eventueel initiatiefvoorstel referendumwet met
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie
23. Spoeddebat referendum over nieuw Europees verdrag met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
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31 200, 31 200 IXA,
31 200 IXB, 31 200 G

24. Algemene Financiële Beschouwingen

31 094

25. Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag
houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen
risico (re- en dupliek)

30 968

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

30 553

27. 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

30 692

28. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de wenselijkheid de regeling van de APK-frequentie te flexibiliseren

31 035

29. Goedkeuring van de op 12 juni 2006 te Luxemburg totstandgekomen
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds,
met Bijlagen en Protocollen; Trb. 2006, 212

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

Stemmingen
30 452

3. Stemmingen in verband met:
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)

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
– de motie-Duyvendak over het beleid ten aanzien van helikoptervluchten
– de motie-Cramer c.s. over sluiting van alle regionale luchthavens tussen
23.00 uur en 07.00 uur
– de motie-Tang over een groepsrisicobeleid voor Schiphol en eventueel voor
kleinere luchthavens

30 452, nr. 29
30 452, nr. 30
30 452, nr. 31 (aangehouden)

5. VAO Voortgangsrapportage E-overheid (AO d.d. 5 september 2007) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Administratieve lasten (AO d.d. 12 september 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
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7. VAO Evaluatie Actal (AO d.d. 12 september 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
8. Debat aanbestedingsprocedures rijksoverheid met maximum spreektijden
van 4 minuten per fractie
30 902

9. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie
van de dualisering van het gemeenteen provinciebestuur

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
(heropening)

29 353

11. 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)

28 867

12. Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

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

30 143

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

30 397

6. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (dupliek)

Dinsdag 30 oktober

14.00 uur

Woensdag 31 oktober

10.15 uur

Donderdag 1 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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30 856

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

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 8 oktober 2007 van 11.00 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Wet op het
financieel toezicht ter implementatie van richtlijn markten voor financiële
instrumenten (Wet implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten) (31 086)
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
Maandag 5 november 2007 van 10.15 –16.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel personeel van de
begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008
Maandag 5 november 2007 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Partiële herziening
van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (Randstad 380 kV
verbinding) (30 892)
Maandag 5 november 2007 van 16.30 – 21.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Partiële herziening
Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (BritNedverbinding) (30 662)
Maandag 12 november 2007 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel materieel van de
begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008
Maandag 19 november 2007 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel Sport van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor het jaar 2008
Maandag 19 november 2007 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2008
Maandag 26 november 2007 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2008
Maandag 10 december van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2008
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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

Spreektijden begrotingsbehandelingen (inclusief de Algemene
Financiële Beschouwingen)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66, PvdD en SGP
Het lid Verdonk

340
300
260
240
160
150
140
100
30

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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