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Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

5 oktober 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 9 oktober

14.00 uur

Woensdag 10 oktober

10.15 uur

Donderdag 11 oktober

10.15 uur

A

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)
De fracties van het CDA en de PvdA zullen bij de regeling van
werkzaamheden van dinsdag a.s. verzoeken om heropening van de
beraadslaging.

Stemmingen

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

OVG1425
0708tkage051007
ISSN 0921 - 7371

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
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Stemmingen
30 938

5. 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)
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn aangegeven met een *
30 938 (bijgewerkt t/m nr. 20)
– 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)
*– gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink/Vermeij (20)
– 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

Stemming

30 938, nr. 18

6. 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

Stemmingen
31 018, nr. 28
31 018, nr. 29

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitvoering Pardonregeling
– de motie-Fritsma/Zijlstra over het terugdraaien van de pardonregeling
Motie-Zijlstra/Fritsma over het schrappen van de burgemeestersverklaring uit
de pardonregeling

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Gemeenschappelijk Europees
asielsysteem
– de motie-Fritsma over het niet deelnemen aan de ontwikkeling van een
geharmoniseerd Europees asielbeleid

22 112, nr. 569

Stemmingen
31 200, nr. 42
31 200, nr. 43

9. Stemmingen over: moties ingediend bij de Algemene Financiële Beschouwingen
– de motie-Irrgang/Vendrik over een actieplan om de topinkomens aan te
pakken
– de motie-Weekers over de omkeerregel in het pensioensysteem
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31 200, nr. 44
31 200, nr. 45
31 200, nr. 46
31 200, nr. 47
31 200, nr. 48
31 200, nr. 49
31 200, nr. 50 (aangehouden)
Stemmingen
28 694, nr. 44
28 694, nr. 45
28 694, nr. 46
28 694, nr. 47
28 694, nr. 48
28 694, nr. 49
28 694, nr. 50
28 694, nr. 51
28 694, nr. 52
28 694, nr. 53
28 694, nr. 54
28 694, nr. 55
Stemmingen
23 490, nr. 469
23 490, nr. 470
23 490, nr. 471
Stemmingen
31 091, nr. 5
31 091, nr. 6 (ingetrokken)

Stemming
31 091, nr. 7

Stemmingen
31 094

– de motie-Weekers over de fiscale behandeling van de eigen woning
– de motie-Weekers over alternatieven voor de vliegtaks
– de motie-Tony van Dijck over het niet nemen van additionele lastenverzwarende maatregelen
– de motie-Tony van Dijck over het ongedaan maken van de salarisverhoging
voor ministers
– de motie-Tony van Dijck over het ongedaan maken van de vliegbelasting
– de motie-Ouwehand over rechtvaardig toepassen van het principe «de
vervuiler betaalt»
– de motie-Van der Vlies over de fiscale aftrek van adoptiekosten
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zwerfafval en verpakkingen
– de motie-Van der Ham/Samsom over een verdeelsleutel voor de kosten
voor beheer van zwerfafval
– de motie-Van der Ham/Neppérus over compensatie voor producenten en
importeurs van statiegeldverpakkingen
– de motie-Van der Ham over continueren van het statiegeldsysteem voor
grote drankverpakkingen
– de motie-Duyvendak over handhaving van statiegeld op grote PET-flessen
– de motie-Duyvendak over handhaven van artikel 3 van het Besluit
producentenverantwoordelijkheid
– de motie-Neppérus c.s. over naleving van de raamovereenkomst tussen
VROM, bedrijfsleven en VNG
– de motie-Madlener over de reserves van de productstichtingen
– de motie-Madlener over de omvang van het fonds van de productstichting
Bruingoed
– de motie-Vietsch c.s. over een convenant over het gescheiden ophalen van
afval
– de motie-Poppe over verrekening van de verpakkingenbelasting met de
afvalstoffenheffing
– de motie-Poppe over niet doorberekenen van meerkosten aan huishoudens
voor het schoonhouden van de publieke ruimte
– de motie-Poppe c.s. over heroverwegen van de heffing op karton en papier
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO JBZ-raad
– de motie-Kuiken c.s. over het benoemen van illegale wapenhandel als
speerpunt van het Sloveense voorzitterschap
– de motie-Pechtold over evaluatie van het Europese antiterrorismebeleid
– de motie-Pechtold over gebruikmaking van de passerelle-bepaling
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over een
referendum over nieuw Europees verdrag
– de motie-De Roon over een raadplegend referendum
– de motie-Ten Broeke/Van der Ham over de onafhankelijkheid van de
Europese Centrale Bank
13. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat contraseign
eventueel initiatiefvoorstel referendumwet
– de motie-Van Bommel over het voornemen van de regering het
initiatiefwetsvoorstel niet te ondertekenen
14. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende
vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico
31 094 (bijgewerkt t/m nr. 27)
– gewijzigd amendement Kant (10,II)
– gewijzigd amendement Kant (10,III t/m 10,IV)
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– amendement Omtzigt c.s. (15,I)
– gewijzigd amendement Kant (10,V t/m XI)
– amendement Omtzigt c.s. (21)
Indien 21 verworpen:
– gewijzigd amendement Kant (16)
– amendement Kant (13)
NB: Indien de amendementen 13 en 16 beide worden aangenomen
worden zij in elkaar verwerkt.

Stemmingen

31 094, nr. 22
31 094, nr. 23
31 094, nr. 24
31 094, nr. 25

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

gewijzigd amendement Kant (10,XII)
gewijzigd amendement Kant (19,I)
gewijzigd amendement Kant (19,II)
amendement Omtzigt c.s. (15,II)
artikel I
amendement Van der Vlies c.s. (27) (invoegen nieuw artikel IA)
gewijzigd amendement Kant (10,XIII )
artikel II
gewijzigd amendement Kant (10,XIV)
artikel III
gewijzigd amendement Kant (10,XV)
artikel IV
amendement Kant (14)
gewijzigd amendement Kant (10, XVI)
artikel V
gewijzigd amendement Kant (10,XVII )
artikel VI
gewijzigd amendement Kant (10, XVIII)
gewijzigd amendement Kant (19,III)
artikel VII
gewijzigd amendement Kant (19,IV) (invoegen 6 nieuwe artikelen)
gewijzigd amendement Kant (10,XIX)
artikel VIII
gewijzigd amendement Kant (19,V)
gewijzigd amendement Kant (10,XX)
artikel IX
gewijzigd amendement Kant (10,XXI)
artikel X
artikel XI
gewijzigd amendement Kant (10,XXII)
gewijzigd amendement Kant (19,VI)

–
–
–
–

NB: indien 19,VI en 10,XXII beide worden aangenomen worden zij in
elkaar verwerkt
artikel XII
gewijzigd amendement Kant (10,I)
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemmingen over: moties Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de
Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door
een verplicht eigen risico
– de motie-Kant over het niet ten laste brengen van het eigen risico van zorg
in het kader van preventie
– de motie-Kant over het niet ten laste brengen van het eigen risico van
acute zorg
– de motie-Kant over het niet ten laste brengen van het eigen risico van
ziekenhuisopnames
– de motie-Kant over een nieuw compensatiemodel voor chronisch zieken
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31 094, nr. 26
31 094, nr. 28
31 094, nr. 29 (herdruk)

– de motie-Kant over het uitzonderen van het eigen risico van die vormen
van zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over hulpmiddelen als
criterium voor compensatie
– de motie-Van der Veen c.s. over optimale afbakening van de groep met
onvermijdbare ziektekosten
16. VAO Voortgangsrapportage E-overheid (AO d.d. 5/9) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
17. VAO Administratieve lasten en evaluatie Actal (AO d.d. 12/9) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
18. VAO Politie (AO d.d. 26/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie
19. VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 27/9) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
20. VAO Aanvalsplan laaggeletterdheid (AO d.d. 2/10) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
21. Debat aanbestedingsprocedures rijksoverheid met maximum spreektijden
van 4 minuten per fractie

31 200-I

22. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin voor het
jaar 2008

31 200-IIA

23. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het
jaar 2008

31 200-IIB

24. Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse
Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en van
het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2008

31 200-III

25. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene
Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2008

30 934

26. 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)

28 867

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

31 086

28. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van
richtlijn markten voor financiële instrumenten (Wet implementatie richtlijn
markten voor financiële instrumenten)

31 059

29. Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van
EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties)

30 887

30. Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag

31 005

31. Intrekking van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling
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30 925

32. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn
2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor
de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen
als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming
behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

31 050

33. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet op de
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Wet werk en inkomen naar
arbeidsvermogen in verband met het afschaffen van de mogelijkheid om
eigenrisicodrager te worden voor de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Inkomensverzekering voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, het
afschaffen van de premiedifferentiatie voor de Arbeidsongeschiktheidskas en
enige andere wijzigingen

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

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

30 553

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

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties 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
– de motie-Van Raak over een overzicht van bevragingen van digitale
databestanden
– de motie-Van Raak over een overzicht van het aantal telefoontaps

30 553, nr. 14
30 553, nr. 15

5. VAO Marktwerking in het openbaar vervoer (AO d.d. 3/10) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
30 143

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

30 397

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

29 353

8. 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)
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31 039

9. Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie met betrekking tot de
ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen

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

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 tot 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 uur tot 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 uur tot 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 29 oktober 2007 van 10.00 tot 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over het werkprogramma Schoon en Zuinig (31 209)
Maandag 5 november 2007 van 10.15 tot 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 tot 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 tot 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
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Maandag 12 november 2007 van 11.15 tot 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2008
Maandag 19 november 2007 van 11.00 tot 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 tot 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 tot 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 tot 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 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

Spreektijden begrotingsbehandelingen (inclusief de
Algemene Financiële
Beschouwingen)

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

316
275
243
222
150
137
130
92
95
93
30

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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