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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 26 februari

14.00 uur

Woensdag 27 februari

10.15 uur

Donderdag 28 februari

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
31 079

3. 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)
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.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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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
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Stemmingen
30 584

4. 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

Stemverklaring: Fritsma

30 584 (bijgewerkt t/m nr. 16)
–
–
–
–
–
–

Stemming

30 584, nr. 14
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 (gewijzigd)
29 240, nr. 24
Stemmingen
31 037

subamendement Van der Staaij (16)
gewijzigd amendement Dijsselbloem c.s. (13)
artikel I
artikelen II t/m IV
beweegreden
wetsvoorstel

5. 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
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Veiligheid in en om
scholen
De Voorzitter: 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
7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met invoering
van de leerlinggebonden financiering voor deelnemers in het
beroepsonderwijs
31 037 (bijgewerkt t/m nr. 12)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, onderdeel A, aanhef
gewijzigd amendement Kraneveldt-Van der Veen/Biskop (11, I)
gewijzigd amendement Kraneveldt-Van der Veen/Biskop (11, II)
amendement Biskop/Kraneveldt-Van der Veen (10, I)
amendement Biskop/Kraneveldt-Van der Veen (10, II)
onderdeel A
gewijzigd amendement Kraneveldt-Van der Veen/Biskop (11, III)
onderdeel B
onderdeel C
artikel I
artikelen II en III
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming

31 037, nr. 13

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs in verband met invoering van de leerlinggebonden
financiering voor deelnemers in het beroepsonderwijs
– de motie-Biskop/Kraneveldt-van der Veen over aparte financiering voor
voorzieningen voor dove leerlingen
9. VAO Implementatie Dienstenrichtlijn (AO d.d. 31 januari 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
10. VAO Herijking VROM-regelgeving (AO d.d. 31 januari 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
11. VAO Defensie Industrie Strategie (AO d.d. 6 februari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
12. Debat Onderzoek oorzaken brand Catshuis 2004
13. Interpellatie-Van Bommel over de inval in Irak met maximum spreektijden
van 3 minuten per fractie

30 818

14. Regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen
(Waterwet) (re- en dupliek)

31 232

15. 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 L 344) en verordening (EG) nr. 1107/2006
inzake de rechten van gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit die
per luchtvervoer reizen (PbEU L 204)

31 325

16. Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de
scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in
het voortgezet onderwijs

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

Stemmingen
29 353

3. 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
4. VAO Natura 2000 (AO d.d. 13 februari 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
5. Debat Drugsbeleid

31 283

6. Gezamenlijke behandeling van:
Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen
Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123)
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31 267

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)

29 833

7. Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een
nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (heropening)

31 319

8. Wijziging van de Waterschapswet in verband met de opneming van de eis
van volledige rechtsbevoegdheid voor belangengroeperingen die deelnemen
aan de verkiezingen

31 310

9. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter
modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de
voorzieningenplanning bij scholen
10. VAO Schiphol (AO d.d. 6 februari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
11. VAO Beleidskader overdracht tenuitvoerlegging buitenlandse
strafvonnissen (AO d.d. 13 februari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
12. VAO Valys (AO d.d. 5 februari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

Dinsdag 11 maart

14.00 uur

Woensdag 12 maart

10.15 uur

Donderdag 13 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

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 31 maart 2008 van 10.30 – 15.30 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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