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Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

12 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 16 oktober

14.00 uur

Woensdag 17 oktober

10.15 uur

Donderdag 18 oktober

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 553

3. Stemmingen in verband met:
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
30 553 (bijgewerkt t/m nr. 16)
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

OVG1427
0708tkage121007
ISSN 0921 - 7371

nader gewijzigd amendement
nader gewijzigd amendement
nader gewijzigd amendement
nader gewijzigd amendement
artikel I
artikelen II t/m V
beweegreden
wetsvoorstel

Griffith
Griffith
Griffith
Griffith

c.s.(16, I)
c.s. (16, II)
c.s. (13, III)
c.s. (16, IV)

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
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30 553, nr. 14
30 553, nr. 15
Stemmingen
31 200-XIV, nr. 21
31 200-XIV, nr. 22
Stemmingen

30 175, nr. 33 (aangehouden)
30 175, nr. 34
30 175, nr. 35 (aangehouden)
30 175, nr. 36
30 175, nr. 37
30 175, nr. 38

Stemmingen
28 760, nr. 10
28 760, nr. 11
28 760, nr. 12
28 760, nr. 13
28 760, nr. 14
28 760, nr. 15

Stemmingen

31 200-I, nr. 4
31 200-I, nr. 5
31 200-I, nr. 6 (aangehouden)
31 200-I, nr. 7 (aangehouden)

Stemmingen

31 200-III, nr. 5
31 200-III, nr. 6

– de motie-Van Raak over een overzicht van bevragingen van digitale
databestanden
– de motie-Van Raak over een overzicht van het aantal telefoontaps
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
begrotingsonderzoek LNV-begroting 2008
– de motie-Ouwehand over inzicht in maatregelen en prestatie-indicatoren ten
aanzien van dierenwelzijn
– de motie-Van Velzen over het geven van inzicht in de budgetflexibiliteit
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Luchtkwaliteit
De Voorzitter: mw. Neppérus wenst haar motie op stuk nr. 35 aan te
houden.
– de motie-Duyvendak/Samsom over de voor- en nadelen van het invoeren
van milieuzones voor personenauto’s
– de motie-Spies c.s. over innovatieve oplossingen voor de luchtkwaliteit
– de motie-Neppérus over de subsidies op retrofitroetfilters
– de motie-Neppérus/Madlener over heropening van de discussie over
ontkoppeling
– de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit buiten de
bebouwde kom
– de motie-Poppe over de grenswaarde voor luchtkwaliteit binnen de
bebouwde kom
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Aanvalsplan
laaggeletterdheid
– de motie-Leijten over een duurzame oplossing voor
tweedekansscholingsactiviteiten
– de motie-Leijten over het niet invoeren van marktwerking bij
scholingsactiviteiten
– de motie-Bosma over een jaarlijks overzicht van het aantal analfabeten dat
zich in Nederland vestigt
– de motie-Bosma over verplichte voor- en vroegschoolse educatie voor
kinderen met een taalachterstand
– de motie-Biskop/Depla over neveneffecten van het opnemen van
educatiemiddelen in het participatiefonds
– de motie-Dezentjé Hamming over acties om laaggeletterden te bewegen,
de stap te zetten naar een taalcursus
8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat
van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 2008
De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 6 en 7 aan
te houden.
– de motie-Van Raak c.s. over specificatie van de totale uitgaven ten
behoeve van het Koninklijk Huis
– de motie-Brinkman over publieke uitspraken over politiek gevoelige
kwesties door leden van het Koninklijk Huis
– de motie-Ouwehand over het opschorten van betalingen voor mogelijke
jachtactiviteiten van het Koninklijk Huis
– de motie-Ouwehand over het geven van inzicht in de rijksuitgaven aan het
Koninklijk Jachtdepartement
9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat
van het Ministerie van Algemene Zaken (III)
De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 7 aan te
houden.
– de motie-Van Raak over het uitroepen van 5 mei tot vrije dag
– de motie-Heijnen over een plan van aanpak voor de realisatie van een Huis
van de Democratie
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31 200-III, nr. 7 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het laten terugvloeien in de Staatskas van
opbrengsten uit het Kroondomein

Stemmingen

30 501, nr. 23

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat aanbestedingsprocedures rijksoverheid
De Voorzitter: mw. Vos wenst haar motie op stuk nr. 20 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de motie-Aptroot c.s. over het ondernemersvriendelijker maken van
aanbestedingen
– de motie-Aptroot/Gesthuizen over het voorkomen van een herhaling van de
100 dagentournee
– de gewijzigde motie-Vos c.s. over inzicht in het selectieproces bij de 100
dagentour
– de motie-Koşer Kaya/Aptroot over een uitgebreider overzicht van
veelbelovende en/of vernieuwende voorstellen
– de motie-Brinkman over het niet meer spenderen van belastinggeld aan
pr-shows
– de motie-Brinkman over het voldoen aan de Europese aanbestedingsregels

Stemmingen
31 005

11. Stemmingen in verband met:
Intrekking van de Raamwet sectorraden onderzoek en ontwikkeling

30 501, nr. 18
30 501, nr. 19
30 501, nr. 20 (gewijzigd)
30 501, nr. 21
30 501, nr. 22

31 005 (bijgewerkt t/m nr. 5)
– artikelen I t/m II
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemming
31 005, nr. 6

Stemmingen
30 934

12. Stemming over: motie ingediend bij Intrekking van de Raamwet
sectorraden onderzoek en ontwikkeling
– de motie-Joldersma/Jasper van Dijk over eisen voor de opbouw van het
nieuwe kennisstelsel
13. 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)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
29 515, nr. 211
29 515, nr. 212
29 515, nr. 213

amendement Zijlstra c.s. (10, I)
amendement Hessels/Crone (7)
artikel I
artikel IA
amendement Zijlstra c.s. (10, II)
artikel IB
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Administratieve lasten en
evaluatie Actal
– de motie-Van der Burg c.s. over een nulmeting inzake de inhoudelijke
nalevingskosten
– de motie-Van der Burg over uitbreiding van de actie «Eenduidig toezicht»
naar de lokale overheden
– de motie-Van der Burg over het voorkomen van nationale koppen op
Europese regelgeving

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–3

29 515, nr. 214
29 515, nr. 215
29 515, nr. 216
29 515, nr. 217

Stemmingen
29 362, nr. 127
29 362, nr. 128
Stemmingen
29 628, nr. 58
29 628, nr. 59
29 628, nr. 60
29 628, nr. 61
Stemmingen
31 059

– de motie-Smeets/Van der Burg over één beheersorganisatie voor auteursen naburige rechten
– de motie-Smeets/Blanksma-van den Heuvel over de opzet van de
Belevingsmonitor
– de motie-Blanksma-van den Heuvel/Van der Burg over het vervallen van
het maximum onbelast uurtarief in de vrijwilligersregeling
– de motie-Blanksma-van den Heuvel/Smeets over uitbreiding van de taken
van Actal
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage
E-overheid
– de motie-Van der Burg/Gerkens over het bedrijvenloket
– de motie-Gerkens over het virtueel kenniscentrum voor ICT en recht
16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Politie
– de motie-Brinkman over een gekozen buurtsheriff
– de motie-Brinkman over een substantiële salarisverhoging voor personeel
tot en met schaal 9
– de motie-Kuiken/Haverkamp over één landelijk loket voor werving en
selectie
(ingetrokken)– de motie-Van Raak over inzicht in de personeelstekorten
17. Stemmingen in verband met:
Algemene bepalingen met betrekking tot de erkenning van
EG-beroepskwalificaties (Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties)
31 059 (bijgewerkt t/m nr. 8)
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
25 847, nr. 43
25 847, nr. 44
25 847, nr. 45
25 847, nr. 46
25 847, nr. 47
25 847, nr. 48
25 847, nr. 49 (ingetrokken)

Stemmingen
31 200, nr. 53
31 200, nr. 54
31 200, nr. 55
31 200, nr. 56

artikelen 1 t/m 22
amendement Jasper van Dijk (9)
artikel 23
artikelen 24 t/m 57
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over problemen in
het gehandicaptenvervoer
– de motie-Agema over afschaffing van de limiet op het persoonlijk
kilometerbudget
– de motie-Agema over een landelijk onafhankelijk meldpunt voor klachten
over doelgroepenvervoer
– de motie-Agema over het niet langer combineren van ritten
– de motie-Van Gijlswijk over teruggave van gemaakte kosten bij vertraging in
het bovenregionale vervoer
– de motie-Van Gijlswijk over een onderzoek naar de afschaffing van de
maximering van het persoonlijke kilometerbudget
– de motie-Van Gijlswijk over een gratis telefoonnummer voor Valys
– de motie-Van Miltenburg over het opnemen van waarborgen voor
continuïteit van de kwaliteit in het aanbestedingsbestek
19. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de fiscale
regeling buitengewone uitgaven chronisch zieken en gehandicapten
– de motie-Vendrik over een nieuwe regeling buitengewone uitgaven
chronisch zieken en gehandicapten
– de motie-Van Gijlswijk over het niet beperken van de belastingaftrek voor
bijzondere ziektekosten
– de motie-Weekers over het niet extra bezuinigen op de
buitengewone-uitgavenregeling
– de motie-Tony van Dijck over het vooralsnog continueren van de huidige
buitengewone-uitgavenregeling
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20. VAO Marktwerking in het openbaar vervoer (AO d.d. 3/10) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
21. VAO Belemmering duurzame innovatieve veehouderij (AO d.d. 4/10) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
22. VAO Taxi (AO d.d. 4/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie
23. VAO Actieplan krachtwijken (AO d.d. 9/10) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
24. VAO Tabaksbeleid (AO d.d. 10/10) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
25. VAO Jachtbeleid (AO d.d. 10/10) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
26. VAO Terrorisme (AO d.d. 10/10) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
31 200-XIII

27. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2008

31 200-D

28. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2008

31 039

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

31 204

30. Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake de
invoering van een tweetal nieuwe begrotingen (Vierde wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)

30 928

31. Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere
wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten op de interne markt

31 133

32. Wijziging van de Gemeentewet in verband met het schrappen van de
beperking van de tarieven van de onroerendezaakbelastingen

31 121

33. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 in verband met richtlijn
nr. 2006/112/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 november 2006
betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PbEU L 347) (aanpassing aan de BTW-richtlijn 2006)

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
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3. Stemmingen
4. VAO Besluit inzake voorwaarden ervaringsfase langere en zwaardere
vrachtwagencombinaties (AO d.d. 4/10) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
30 856

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

28 867

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

30 143

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

30 397

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

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)

30 925

10. 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)

Dinsdag 6 november

14.00 uur

Woensdag 7 november

10.15 uur

Donderdag 8 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat inzake kabinetsreactie op WRR-rapport «Europa in Nederland»

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
Maandag 29 oktober 2007 van 10.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over het werkprogramma Schoon en Zuinig (31 209)
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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 12 november 2007 van 11.15 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 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 17 december van 10.15 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2008
Recesperiodes

– Herfstreces 2007: vrijdag 19 oktober 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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Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken op 12 oktober)
CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Verdonk

308 minuten
265 minuten
237,5 minuten
218 minuten
145,5 minuten
137 minuten
125,5 minuten
87 minuten
90,5 minuten
93 minuten
30 minuten
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