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A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 536, nr. 63
30 536, nr. 64
30 536, nr. 65

Stemming

31 127, nr. 7

Stemmingen
31 127

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
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
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
31 127 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– amendement Hamer c.s. (6)
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A–1

–
–
–
–
Stemmingen
25 883, nr. 123
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

Stemmingen
31 079

artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

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
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 en/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
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)
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De Voorzitter: de fracties van het CDA, de PvdA en de VVD verzoeken
om uitstel van de stemmingen tot na het krokusreces.
31 079 (bijgewerkt t/m nr. 9)
De Voorzitter: in de vergadering van 30 januari 2008 is het amendement
Van Leeuwen, stuk nr. 9, door de regering overgenomen.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 584

artikel I, onderdelen A t/m J
amendement Vietsch c.s. (8,I) (onderdeel K vervalt)
onderdeel K
amendement Vietsch c.s. (8,II) (onderdeel L vervalt)
onderdeel L
amendement Vietsch (8,III) (onderdeel M vervalt)
onderdeel M
onderdelen N t/m Q
amendement Vietsch c.s.(8,IV)
onderdeel R
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel

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
30 584 (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–

Stemming

30 584, nr. 14
Stemmingen
31 120

gewijzigd amendement Dijsselbloem c.s. (13)
artikel I
artikelen II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

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
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
31 120 (bijgewerkt t/m nr. 13)
De Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Hessels zijn amendement, stuk nr.
12, intrekt.
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Hessels/Zijlstra (11,I) (invoegen nieuw onderdeel 0A)
onderdelen A t/m L
artikel I
Artikel II, onderdelen A en B
amendement Hessels/Zijlstra (11,II) (invoegen nieuw onderdeel B1)
onderdelen BA t/m H
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–
–
–
–
Stemming
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 (aangehouden)
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 (gewijzigd)
29 240, nr. 24
Stemmingen
31 048

artikel II
artikelen III t/m XIX
beweegreden
wetsvoorstel

15. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over de visumliberalisatie Servië
– de motie-Ten Broeke over het niet starten van gesprekken met Servië
16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onvolledige AOW
– 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 Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 17 aan
te houden. Dhr. Bosma wenst zijn motie op stuk nr. 23 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– 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 gewijzigde motie-Bosma over het plaatsen van kleine wapenscanners
op wapengevaarlijke scholen
– de motie-Bosma over de invoering van schoolcops
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)
31 048 (bijgewerkt t/m nr. 10)
–
–
–
–
–

artikelen I t/m IV
gewijzigd amendement Depla (10) (invoegen nieuw artikel IVa)
artikelen V en VI
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming

31 144, nr. 5 (gewijzigd)

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

Stemmingen
26 991, nr. 165
26 991, nr. 166
26 991, nr. 167
26 991, nr. 168
26 991, nr. 169
26 991, nr. 170 (ingetrokken)
26 991, nr. 171

Stemmingen
30 896

19. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat dubbelfuncties HEC
en ICTU
De Voorzitter: mw. Van der Burg wenst haar motie op stuk nr. 5 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Van der Burg c.s. over dubbelfuncties van
topambtenaren bij aanbestedende en meedingende organisaties
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. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedsel-en Warenautoriteit
– de motie-Van Velzen over het in rekening brengen bij de sector van de
diensten van de VWA
– de motie-Van Velzen over onafhankelijke behartiging van het algemeen
belang bij vleeskeuringen
– de motie-Ouwehand over verplichte invoering van gps bij elk veetransport
– de motie-Ouwehand over een vertrouwenspersoon voor VWA-dierenartsen,
AID-controleurs en bijzondere opsporingsambtenaren
– de motie-Ouwehand over de kwalificaties van VWA-dierenartsen
– de motie-Ouwehand over het alsnog overgaan tot 100% klepcontroles bij
veetransporten
– de motie-Waalkens c.s. over 100% klepcontrole tot de inspectie en
handhaving door de VWA sluitend en effectief zijn
23. Stemmingen in verband met:
Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met
vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen)
30 896 (bijgewerkt t/m nr. 17)
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel 1.1 t/m 1.3
amendement Roefs c.s. (9)
artikel 2.1
artikel 2.2 tot en met 2.5
gewijzigd amendement Van Heugten c.s. (17)
artikel 2.6
artikelen 2.7 t/m 2.10
amendement Roemer (12) (invoegen artikel 2.10a)
Indien 12 verworpen:
– amendement Roefs (15, I) (invoegen artikel 2.10a)
– artikel 2.11
– amendement Cramer c.s. (10)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
30 896, nr. 18 (ingetrokken)
30 896, nr. 19

Stemmingen
30 166 (R 1795), nr. 27
30 166 (R 1795),
30 166 (R 1795), nr. 29

Stemmingen
29 353

artikel 2.12
artikel 3.1 tot en met 4.2
amendement De Krom (14)
artikel 4.3
artikelen 4.4 tot en met 8.5
amendement Roefs (15 II) (invoegen artikel 8.5a)
artikel 8.6 en 8.7
beweegreden
wetsvoorstel

24. Stemmingen over: moties ingediend bij Regeling van het beroepsgoederenvervoer en het eigen vervoer met vrachtauto’s (Wet wegvervoer goederen)
– de motie-Madlener over monitoring van de arbeidsmarktpositie van
Nederlandse chauffeurs
– de motie-Madlener/Fritsma over het terugdraaien van de openstelling van
de arbeidsmarkt voor werknemers uit nieuwe EU-lidstaten
25. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Meervoudige nationaliteit
– de motie-Fritsma over het niet verlenen van de Nederlandse nationaliteit
aan mensen die een andere nationaliteit bezitten
– de motie-Kamp over het opgeven van de oorspronkelijke nationaliteit bij het
verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit
– de motie-Kamp over een bindende internationale afspraak over het afstand
doen van de oorspronkelijke nationaliteit
26. Stemmingen in verband met:
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
29 353 (bijgewerkt t/m nr. 23)
– artikel I, onderdeel A, aanhef
– amendement Rouvoet (13)
– onderdeel A
– amendement De Pater-van der Meer (23) (invoegen twee nieuwe
onderdelen)
– onderdelen Aa t/m Baa
– amendement Teven/Timmer (22)
– onderdeel Bb
– onderdelen Bc t/m G
– artikel I
– artikelen II en III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
30 324

27. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van
een puntenstelsel rijbewijzen
De Voorzitter: op 31 oktober 2006 heeft de Kamer reeds over de artikelen
en de ingediende amendementen gestemd. Ik stel voor de door de
regering voorgestelde wijzigingen aan te brengen. Dan komt nu in
stemming het wetsvoorstel.
– wetsvoorstel
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Stemmingen
30 324, nr. 18
30 324, nr. 19

Stemmingen
29 549, nr. 21

29 549, nr. 22
29 549, nr. 23
29 549, nr. 24
29 549, nr. 25
29 549, nr. 26
29 549, nr. 27
29 549,
29 549,
29 549,
29 549,

nr.
nr.
nr.
nr.

28
29
30
31

29 549, nr. 32 (aangehouden)
29 549, nr. 33
29 549, nr. 34
29 549, nr. 35
29 549, nr. 37

29 549, nr. 38
29 549, nr. 39
29 549, nr. 40

29 549, nr. 41
29 549, nr. 42
29 549, nr. 43
29 549, nr. 44
29 549, nr. 45
29 549, nr. 46 (gewijzigd, was nr. 36)

28. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen
– de motie-De Rouwe c.s. over het met voorrang onder de recidiveregeling
doen vallen van rijden onder invloed van drugs
– de motie-De Rouwe c.s. over verkeersovertredingen die onder de
recidiveregeling kunnen vallen
29. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het Rapport van
de Themacommissie Ouderenbeleid
– de motie-Willemse-van der Ploeg over gelijke behandeling van
AOW-gerechtigden met inwonende pleegkinderen ouder dan 18 jaar en
AOW-gerechtigden met inwonende eigen kinderen
– de motie-Willemse-van der Ploeg over bevordering van de participatie van
65-minners en 65-plussers
– de motie-Agema c.s. over het aanbieden van een vakantie aan ouderen
van de Gasperilaan in Kanaleneiland te Utrecht
– de motie-Agema over verdubbeling van de maximumstraf bij
geweldsmisdrijven tegen ouderen en gehandicapten
– de motie-Agema over een noodplan om ondervoeding, doorliggen en
uitdroging uit te bannen uit de ouderenzorg
– de motie-Agema over vermindering van het aantal managers in de zorg
met een derde
– de motie-Agema over afschaffing van de numerus fixus voor de studie
geneeskunde
– de motie-Agema c.s. over bevordering van definitieve remigratie
– de motie-Agema over de-islamitsering van de ouderenzorg
– de motie-Kant over het opstellen van een integrale ouderenvisie
– de motie-Kant over het handhaven van het inkomensniveau bij overlijden
van de uitkeringsgerechtigde partner
– de motie-Kant over het stimuleren van ouderen om te verhuizen naar
aangepaste woonvormen
– de motie-Kant/Blok over een regeling voor de landelijke startfase van
consultatiebureaus voor ouderen
– de motie-Kant over het combineren van een griepprik met een
ondervoedingstest
– de motie-Kant over een onderzoek naar stagnatie van de daling van het
sterftecijfer onder ouderen
– de motie-Wolbert/Willemse-van der Ploeg over inzicht in de verschillende
zorg- en welzijnsloketten in relatie tot doelmatigheid, kwaliteit en
klantvriendelijkheid
– de motie-Van der Vlies over het aanbieden van respijtzorg in het bijzonder
aan mantelzorgers van dementerende ouderen
– de motie-Van der Vlies over overleg met gemeenten over de
consultatiefunctie voor ouderen
– de motie-Blok over het niet algemeen verbindend verklaren van onderdelen
van cao’s die het in dienst nemen of houden van ouderen nodeloos duur
maken
– de motie-Blok over een verplichte stage in de ouderenzorg voor
alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering
– de motie-Blok/Koşer Kaya over het recht van ouderen op een bestuurszetel
in bedrijfstakpensioenfondsen
– de motie-Van Gent over het benaderen van nieuwe doelgroepen voor een
opleiding en een baan in de zorgsector
– de motie-Van Gent over flexibilisering van de AOW-leeftijd in relatie tot het
levensloopbeleid
– de motie-Koşer Kaya/Van Gent over problemen van homoseksuele en
allochtone ouderen in verzorgingshuizen
– de motie-Wolbert over het uitoefenen van invloed op de planning van de
bouw van kleinschalige verpleeghuiszorg

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–7

Stemmingen

28 286,
28 286,
28 286,
28 286,

nr.
nr.
nr.
nr.

101
102
103
104

28 286,
28 286,
28 286,
28 286,

nr.
nr.
nr.
nr.

105
106
107
108

28 286, nr. 109
28 286, nr. 110
28 286, nr. 111
28 286, nr. 112
28 286, nr. 113
28 286, nr. 114
28 286, nr. 115
28 286, nr. 116
28 286, nr. 117
28 286, nr. 118
28 286, nr. 119
28 286, nr. 120
28 286, nr. 121
28 286, nr. 122
28 286, nr. 123
28 286, nr. 124
28 286, nr. 125
28 286, nr. 126
28 286, nr. 127
28 286, nr. 128
28 286, nr. 129 (gewijzigd)
28 286, nr. 130 (gewijzigd)
28 286, nr. 131 (gewijzigd)

30. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota
Dierenwelzijn en de Nationale Agenda Diergezondheid
De Voorzitter: Mw. Thieme wenst haar moties op stuk nrs. 129 tot en met
138, 141 tot en met 144 en 151 te wijzigen. Mw. Ouwehand wenst haar
moties op stuk nrs. 160 tot en met 169 te wijzigen. De gewijzigde moties
zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen
stemmen.
– de motie-Van Velzen over het minimum hemoglobinegehalte bij kalveren
– de motie-Van Velzen over het dikbilfokbeleid
– de motie-Van Velzen over wettelijke welzijnsregels voor paarden
– de motie-Van Velzen over de bijdrage van het Rijk aan het budget van de
Landelijke Inspectie Dienst
– de motie-Van Velzen over het verbod op rallyvissen
– de motie-Van Velzen over alternatieve houderijsystemen voor pluimvee
– de motie-Van Velzen over de bedwelmingsmethoden voor pluimvee
– de motie-Van Velzen over een Europees verbod op het fokken van vossen
en chinchilla’s voor bont
– de motie-Van Velzen over het welzijn van dieren die niet voorkomen in de
nota Dierenwelzijn
– de motie-Ormel/Waalkens over registratie van het gebruik van
receptplichtige diergeneesmiddelen
– de motie-Ormel over een privaatrechtelijke orde voor dierenartsen
– de motie-Ormel over het belang van dierexperimenteel onderzoek en het
voorkomen van criminele acties door dierenactivisten
– de motie-Ormel/Snijder-Hazelhoff over het veilig stellen van de toekomst
van het Gelderse paard
– de motie-Ormel/Graus over het toestaan en bevorderen van de veelzijdige
contacten tussen mens en dier
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Ormel over een privaat certificatiestelsel
– de motie-Waalkens/Cramer over de doorontwikkeling van alternatieve
huisvestingssystemen
– de motie-Waalkens/Cramer over een ethisch afwegingskader
– de motie-Waalkens over een landelijk verbod op het gebruik van wilde
dieren in circussen
– de motie-Graus over de zorgplicht voor het opvangen en verzorgen van
zwerf, wilde en/of verwilderde dieren
– de motie-Graus/Ormel over een opleiding tot paravetinair
dierenambulancepersoneel
– de motie-Graus/Ormel over het recht van bestaan van circussen
– de motie-Cramer/Waalkens over het in quarantaine plaatsen van de Lucky
bamboo
– de motie-Van Gent over het informeren van consumenten over het verschil
tussen intensieve veehouderij en biologische landbouw
– de motie-Van Gent c.s. over informatie over legbatterijeieren via duidelijke
etikettering
– de motie-Van Gent c.s. over een verplichte identificatie en registratie ook
voor katten
– de motie-Van Gent c.s. over een diervriendelijk registratiesysteem
gekoppeld aan de eigenaar van paarden
– de motie-Van Gent c.s. over het verbieden van het gebruik van (wilde)
dieren in circussen
– de motie-Van der Ham over het koppelen van hogere wettelijke eisen
dierenwelzijn aan fiscale en of andersoortige compensatiemaatregelen
– de gewijzigde motie-Thieme over aanvullend nationaal beleid voor
dierenwelzijn
– de gewijzigde motie-Thieme over ratificering van de Europese
overeenkomst ter bescherming van kleine huisdieren
– de gewijzigde motie-Thieme over een plan van aanpak dat erop is gericht
om kalveren voor bepaalde tijd bij de moeder te laten
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28 286, nr. 132 (gewijzigd)
28 286, nr. 133 (gewijzigd)
28 286, nr. 134 (gewijzigd)
28 286, nr. 135 (gewijzigd)
28 286, nr. 136 (gewijzigd)
28 286, nr. 137 (gewijzigd)
28 286, nr. 138 (gewijzigd)
28 286, nr. 139
28 286, nr. 140
28 286, nr. 141 (gewijzigd)
28 286, nr. 142 (gewijzigd)
28 286, nr. 143 (gewijzigd)
28 286, nr. 144 (gewijzigd)
28 286, nr. 145
28 286, nr. 146
28 286, nr. 147
28 286, nr. 148
28 286, nr. 149
28 286, nr. 150
28 286, nr. 151 (gewijzigd)
28 286, nr. 152
28 286, nr. 153
28 286, nr. 154
28 286, nr. 155

28 286, nr. 156
28 286, nr. 157
28 286, nr. 158
28 286, nr. 159
28 286, nr. 160 (gewijzigd)
28 286, nr. 161 (gewijzigd)
28 286, nr. 162 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Thieme over onbeperkte toegang voor kalveren tot
water en ruwvoer
– de gewijzigde motie-Thieme over afleidingsmateriaal dat voldoet aan de
behoefte van varkens om te wroeten, spelen en onderzoeken
– de gewijzigde motie-Thieme over een fok- en houdverbod voor
runderrassen met een percentage keizersneden hoger dan 50 procent
– de gewijzigde motie-Thieme over het verbieden van het importeren van
levende kalveren voor de kalverhouderij
– de gewijzigde motie-Thieme over het verplichten om alle kalveren op stro te
houden
– de gewijzigde motie-Thieme over aanvullend nationaal welzijnsbeleid voor
vleeskuikens en vleeskuikenouderdieren
– de gewijzigde motie-Thieme over het verplichten om alle varkens op stro te
houden
– de motie-Thieme over een verbod op het houden van pluimvee in
kooihuisvesting
– de motie-Thieme over het verbod op het houden van pluimvee op een
ondergrond van gaas
– de gewijzigde motie-Thieme over het welzijn van commercieel gehouden
geiten, schapen, herten, kalkoenen, struisvogels, eenden en konijnen
– de gewijzigde motie-Thieme over een verbod op het onverdoofd ritueel
slachten
– de gewijzigde motie-Thieme over het slechts bij uitzondering toestaan van
transporten van dieren over lange afstanden
– de gewijzigde motie-Thieme over het niet versoepelen van eisen ten
aanzien van dierenwelzijn ten gunste van andere belangen
– de motie-Thieme over een verbod op het onverdoofd castreren van biggen
en het couperen van staarten
– de motie-Thieme over een verbod op het knippen en vijlen van
varkenstanden
– de motie-Thieme over het ruimen van gezonde dieren bij de aanpak van
dierziektenuitbraken
– de motie-Thieme over de aanpak van dieronvriendelijke praktijken in
slachterijen
– de motie-Thieme over verplicht cameratoezicht op veemarkten
– de motie-Thieme over het laten ressorteren van de AID onder het ministerie
van Justitie
– de gewijzigde motie-Thieme over verplichte etikettering voor artikelen
waarin bont is verwerkt
– de motie-Thieme over het beëindigen van landelijke vrijstellingen voor de
jacht op vossen, ganzen en konijnen
– de motie-Thieme over een jachtverbod in draag-, rui- en zoogtijd van dieren
– de motie-Thieme over een verbod op het voeren van grote,
ongedomesticeerde hoefdieren
– de motie-Thieme over het voorkomen van scheefgroei in de
geslachtsverhoudingen bij het afgeven van afschotvergunningen voor grote
hoefdieren
– de motie-Thieme over een verbod op het houden van roofvogels door
particulieren
– de motie-Thieme over de populatieontwikkeling van grote hoefdieren op de
Veluwe
– de motie-Thieme over een levenslang jachtverbod voor jagers veroordeeld
wegens het vervolgen van beschermde dieren
– de motie-Thieme over een totaalverbod op de drijfjacht
– de gewijzigde motie-Ouwehand over regelgeving voor het doden van
ongewervelde dieren
– de gewijzigde motie-Ouwehand over een verbod op het gebruik van de
meertandige weerhaak in de sportvisserij
– de gewijzigde motie-Ouwehand over een verbod op het doden van paling
met behulp van zoutbaden
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28 286, nr. 163 (gewijzigd)
28 286, nr. 164 (gewijzigd)
28 286, nr. 165 (gewijzigd)
28 286, nr. 166 (gewijzigd)
28 286, nr. 167 (gewijzigd)
28 286, nr. 168 (gewijzigd)
28 286, nr. 169 (gewijzigd)
28 286, nr. 170

Stemmingen
30 800-XIV, nr. 122
30 800-XIV, nr. 123

Stemming

31 200-XIV, nr. 120

Stemmingen
29 700, nr. 50
29 700, nr. 51
29 700, nr. 52

Stemmingen
31 200-XI, nr. 89
31 200-XI, nr. 90

– de gewijzigde motie-Ouwehand over het gebruik van de meest humane
apparatuur voor het doden van vissen
– de gewijzigde motie-Ouwehand over regelgeving voor het doden van vissen
– de gewijzigde motie-Ouwehand over een plan van aanpak om de malafide
hondenhandel tegen te gaan
– de gewijzigde motie-Ouwehand over de huisvesting en verzorging van
particulier gehouden gezelschaps- en hobbydieren
– de gewijzigde motie-Ouwehand over verdere professionalisering van de
opvang van gezelschapsdieren
– de gewijzigde motie-Ouwehand over een voorlichtingscampagne over pijn
en stress bij vissen voor beroepsvissers
– de gewijzigde motie-Ouwehand over een verbod op de verkoop van
vissenkommen
– de motie-Van der Vlies c.s. over de effecten van vloertypen inclusief rubber
matten op vleeskalveren
31. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO open
agenda LNV
– de motie-Ouwehand/Van Velzen over welzijnsrichtlijnen voor het
commercieel houden en fokken van vleeskonijnen
– de motie-Ouwehand over een verbod op het commercieel houden en
fokken van vleeskonijnen
32. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de begroting van het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de begrotingsstaat
van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2008
– de motie-Cramer/Atsma over aansluiting bij een in Duitsland
geïntroduceerde standaard voor de pluimveehouderij
33. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet Inburgering
buitenland
– de motie-Kamp over een regeling voor de toelating van immigranten, niet
zijnde vluchtelingen
– de motie-Fritsma over verzwaring van de inburgeringstoets in het
buitenland
– de motie-Fritsma over een zwaardere sanctie op frauderen bij de
inburgeringstoets in het buitenland
34. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de
doelstellingen op het punt van CO2 in Nederland
– de motie-Duyvendak over het tussendoel voor broeikasgasreductie in 2011
– de motie-Duyvendak over de positie van Nederland binnen de EU-27 op
het gebied van uitstoot van broeikasgassen
35. VAO Maatschappelijke stages (AO d.d. 24 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
36. VAO Verlenging Nederlandse deelname NAVO-trainingsmissie in Irak (AO
d.d. 30 januari 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
37. VAO Indonesië (AO d.d. 31 januari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
38. VAO Project «Veiligheid begint bij voorkomen» (AO d.d. 31 januari 2008)
met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
39. VAO Kansspelen (AO d.d. 31 januari 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
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40. VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 31 januari 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
41. VAO Brandveiligheid (AO d.d. 22 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
42. VAO Valys (AO d.d. 5 februari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
43. VAO NAVO-defensieministers bijeenkomst (AO d.d. 6 februari 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
44. VAO Kinderopvang (AO d.d. 7 februari 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
45. VAO Modernisering gevangeniswezen (AO d.d. 7 febrauri 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
46. Spoeddebat Aanbesteding project GOUD (afronding, indien nodig)
30 818

31 283
31 267

47. Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen
(Waterwet)
48. Gezamenlijke behandeling van:
Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen
Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123)
Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op 16 april 1964 te
Straatsburg tot stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid (Trb.
1965, 47)

31 037

49. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met
invoering van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het
beroepsonderwijs

31 232

50. Wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet ter implementatie
van verordening (EG) nr. 2111/2005 inzake de vaststelling van een
communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod
en informatie aan luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende
luchtvaartmaatschappij (PbEU L344) en verordening (EG) nr. 1107/2006
inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die
per luchtvervoer reizen (PbEU L204)

Dinsdag 26 februari

14.00 uur

Woensdag 27 februari

10.15 uur

Donderdag 28 februari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Implementatie Dienstenrichtlijn (AO d.d. 31 januari 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
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5. VAO Herijking VROM-regelgeving (AO d.d. 31 januari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Defensie Industrie Strategie (AO d.d. 6 februari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Schiphol (AO d.d. 6 februari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
8. Debat Nader onderzoek oorzaken brand Catshuis 2004
28 867

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

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»
5. Debat Drugsbeleid

Wetgevings-, notaoverleggen

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
Maandag 10 maart 2008 van 11.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.

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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