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Vergaderjaar 2007–2008

Agenda

1 februari 2008

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 5 februari

14.00 uur

Woensdag 6 februari

10.15 uur

Donderdag 7 februari

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. VAO Verzameloverleg spoor (AO d.d. 23 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
4. VAO Voedsel- en Warenautoriteit (AO d.d. 30 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Meervoudige nationaliteit (AO d.d. 31 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Wet Inburgering buitenland (AO d.d. 30 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
7. Spoeddebat Aanbesteding project GOUD met maximum spreektijden van
3 minuten per fractie
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 (voortzetting)

30 324

9. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een puntenstelsel rijbewijzen (heropening)

30 896

10. Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met
vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen) (re- en dupliek)
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29 549
29 389

11. Gezamenlijke behandeling van:
Rapport van de Themacommissie Ouderenbeleid
Kabinetsnota ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing (re- en
dupliek)

21 501-20, nr. 379

12. Brief van het Presidium over de tenuitvoerlegging van de motie-Ten
Broeke c.s. inzake verbetering van de controle op Europese wetgeving

31 260, nrs. 14 t/m 28

13. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

31 208

14. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met het oog op de uitvoering
van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad
van 15 maart 2006 tot vaststelling van een communautaire code betreffende
de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
(PbEU L 105)

31 049

15. Wijziging van de Wet verontreiniging zeewater en enige andere wetten in
verband met de uitvoering van het op 7 november 1996 te Londen tot stand
gekomen Protocol bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging
van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (Trb.
1998, 134 en Trb. 2000, 27)

31 057

16. Goedkeuring van het op 7 november 1996 te Londen tot stand gekomen
Protocol van 1996 bij het Verdrag inzake de voorkoming van verontreiniging
van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen van 1972,
met Bijlagen (Trb. 1998, 134 en Trb. 2000, 27)

31 219

17. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het aanmerken
van het kentekenregister als basisregistratie alsmede in verband met de
herziening van de gegevensverstrekking uit het kentekenregister en enkele
andere wijzigingen

Dinsdag 12 februari

14.00 uur

Woensdag 13 februari

10.15 uur

Donderdag 14 februari

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

Stemmingen
30 536, nr. 63
30 536, nr. 64
30 536, nr. 65

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Postwet
– de motie-Aptroot over het aanpassen van de Postwet op basis van de
reciprociteitsclausule
– de motie-Graus over het uitstellen van de liberalisering van de postmarkt
tot een gelijk speelveld op Europees niveau is bereikt
– de motie-Poppe/Gesthuizen over het pas liberaliseren van de postmarkt als
er een overeenkomst ligt tussen de vakbonden en de postbedrijven

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–2

Stemming

31 127, nr. 7

4. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet werk en bijstand
in verband met aanpassing van de groep met recht op bijstand bij langer
verblijf buiten Nederland
De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanpassing van het
wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 7 alvorens er
wordt gestemd over het wetsvoorstel.
– de motie-Nicolaï/Fritsma over een termijn van vier weken voor verblijf in het
buitenland

Stemmingen
31 127

5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met aanpassing van de
groep met recht op bijstand bij langer verblijf buiten Nederland

Stemmingen
25 883, nr. 123

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Arbeidsomstandigheden
– de motie-Ulenbelt over leesbare informatie die de weg wijst naar de
Arbeidsinspectie
– de motie-Ulenbelt over een onderzoek naar een aanbestedingssystematiek
– de motie-Ulenbelt over het niet mogen intrekken van bij wijze van proef
bedoelde maatregelen
– de motie-Fritsma over het bestrijden van illegaliteit c.q. illegale arbeid

25 883, nr. 124
25 883, nr. 125
25 883, nr. 126
Stemmingen

22 054, nr. 134 (gewijzigd)

22 054, nr. 135

Stemmingen
31 200-XIV, nr. 171
31 200-XIV, nr. 172
31 200-XIV, nr. 173
31 200-XIV, nr. 174
31 200-XIV, nr. 175
31 200-XIV, nr. 176

Stemmingen
28 286, nr. 98
28 286, nr. 99

Stemmingen
31 289, nr. 11
31 289, nr. 12
31 289, nr. 13
31 289, nr. 14
31 289, nr. 15

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wapenexportbeleid
De Voorzitter: mw. Van Velzen wenst haar motie op stuk nr. 134 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Van Velzen/Van Dam over het standaard gebruiken
van een ad-hocvergunningplicht op doorvoer naar landen die geen deel
uitmaken van de NAVO of de EU
– de motie-Van Velzen/Van Dam over het actualiseren en bijhouden van de
maandrapportages over export en doorvoer van goederen
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Sojateelt
– de motie-Ouwehand/Polderman over een verbod op de import van soja die
niet is geproduceerd volgens de Basel-criteria
– de motie-Ouwehand over het koppelen van de omvang van de veestapel
aan regionale grondgebondenheid van grondstoffen en afzet
– de motie-Polderman over het opzetten van ggo-vrije ketens van soja
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over een inventarisatie
van de kansen en risico’s van sojaproductie in ontwikkelingslanden
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het gebruik van
duurzaam veevoer als voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over het stimuleren van
gecertificeerde soja
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Diertransporten
– de motie-Van Velzen over een overzicht van veterinaire overtredingen in
2007 en de opgelegde sancties
– de motie-Van Velzen over een kwaliteitssysteem dat het dierenwelzijn
tijdens transport waarborgt
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kwaliteitsagenda VO
– de motie-Dibi over onderzoek naar een wetenschappelijk onderbouwde
urennorm
– de motie-Dibi over instemmingsrecht van ouders en leerlingen op de
lesroosters
– de motie-Dibi over openbaar maken van de individuele resultaten van alle
scholen
– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar een haalbare urennorm in
het voortgezet onderwijs
– de motie-Jasper van Dijk over onderzoek naar het type onderwijs van
scholen die aan de urennorm voldoen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–3

Stemmingen
31 079

11. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr.
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 7 september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU
L 255) voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten
en interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)

Stemmingen
30 584

12. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een
verklaring van verbondenheid, en tot aanpassing van de regeling van de
verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning

Stemming

13. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid, en tot
aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na
erkenning
– de motie-Fritsma over een assimilatiecontract voor alle immigranten

30 584, nr. 14
Stemmingen
31 120

14. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Gaswet, de Elektriciteitswet 1998 en enige andere wetten tot
herstel van wetstechnische gebreken en leemten, tot aanbrenging van
wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard en tot intrekking van diverse
wetten die uitgewerkt zijn

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de visumliberalisatie Servië
– de motie-Ten Broeke over het niet starten van gesprekken met Servië

23 987, nr. 77
Stemmingen
29 549, nr. 15
29 549, nr. 16
29 549, nr. 17
29 549, nr. 18
29 549, nr. 19

Stemmingen
29 240, nr. 17
29 240, nr. 18
29 240, nr. 19 (ingetrokken)
29 240, nr. 20
29 240, nr. 21
29 240, nr. 22
29 240, nr. 23
29 240, nr. 24

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onvolledige WAO
– de motie-Karabulut over uitbetaling van aanvullende bijstand aan
65-plussers via de SVB
– de motie-Karabulut over het repareren en voorkomen van het AOW-hiaat
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over informatie over de opgebouwde
AOW-rechten op het jaarlijkse verzekerdenbericht
– de motie-Omtzigt c.s. over de mogelijkheid om eenmalig AOW-rechten in te
kopen
– de motie-Van Gent over tegemoetkoming aan voormalig rijksgenoten met
een onvolledige AOW-uitkering
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Veiligheid in en om
scholen
– de motie-Jasper van Dijk over het invoeren van een landelijk en structureel
pestbeleid
– de motie-Jan Jacob van Dijk/Depla over het bestrijden van pesten via
internet
– de motie-Jan Jacob van Dijk over aandacht op de lerarenopleidingen voor
veiligheid en pesten
– de motie-Dezentjé Hamming over verplichte aandacht in het voortgezet
onderwijs voor homo- en biseksualiteit
– de motie-Dezentjé Hamming over een adequate aanpak van spijbelen
– de motie-Dezentjé Hamming over informatieverstrekking via kennisnet over
drugsgebruik onder leerlingen
– de motie-Bosma over het plaatsen van kleine wapenscanners op
wapengevaarlijke scholen
– de motie-Bosma over de invoering van schoolcops
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Stemmingen
31 048

18. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering
2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Lesen cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en
beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in instellingstijd
verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm)

Stemming

19. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat dubbelfuncties HEC
en ICTU
– de motie-Van der Burg c.s. over dubbelfuncties van topambtenaren bij
aanbestedende en meedingende organisaties

31 144, nr. 5

Stemmingen
31 336, nr. 1
31 336, nr. 2
31 336, nr. 3
31 336, nr. 4
31 336, nr. 5 (aangehouden)
31 336, nr. 6

Stemming
28 345, nr. 56

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Interpellatie-Van Bommel over het
Europafonds
– de motie-Van Bommel over het niet langer financieren van uitzendingen van
de publieke omroep via het Europafonds
– de motie-Van Bommel over het niet langer subsidiëren van politieke partijen
en daaraan gelieerde organisaties uit het Europafonds
– de motie-De Roon c.s. over opheffing van artikel 9.3 van de
Subsidieregeling Buitenlandse Zaken
– de motie-De Roon c.s. over opheffing van het Europafonds
– de motie-Ten Broeke over beleidswijzigingen in de subsidietoekenning uit
het Europafonds
– de motie-Ten Broeke over gelijke verdeling van het subsidiebudget van
ruim 2 mln. over regering en Kamer
21. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Huiselijk
geweld
– de motie-Arib/Teeven over informatie omtrent justitiële informatie bij
beslissingen over omgangsregelingen
22. VAO Maatschappelijke stages (AO d.d. 24 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
23. VAO Verlenging Nederlandse deelname NAVO-trainingsmissie in Irak (AO
d.d. 30 januari 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
24. Debat Drugsbeleid

28 867

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

31 131

26. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met de
uitvoering van Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van 16 november 2005 betreffende herverzekering en houdende wijziging van Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van
de Raad en van Richtlijnen 98/78/EG en 2002/83/EG (PbEU L 323)

Dinsdag 26 februari

14.00 uur

Woensdag 27 februari

10.15 uur

Donderdag 28 februari

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

Dinsdag 4 maart

14.00 uur

Woensdag 5 maart

10.15 uur

Donderdag 6 maart

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 4 februari 2008 van 13.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
nota Dierenwelzijn en de Nationale agenda diergezondheid
Maandag 11 februari 2008 van 15.00 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het Wetgevings- en
werkprogramma 2008 van de Europese Commissie
Woensdag 27 februari 2008 van 10.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over het klimaat- en energiepakket van de Europese Commissie
Maandag 3 maart 2008 van 11.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
beleidsnota Biologische landbouwketen 2008–2011

Recesperiodes

–
–
–
–
–

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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