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Dinsdag 11 maart

14.00 uur

Woensdag 12 maart

10.15 uur

Donderdag 13 maart

10.15 uur

A

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

29 842, nr. 17
29 842, nr. 18
29 842, nr. 19
29 842, nr. 20
29 842, nr. 21
29 842, nr. 22
29 842, nr. 23
29 842, nr. 24
29 842, nr. 25
29 842, nr. 26
29 842, nr. 27
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3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de
Beleidsnota biologische landbouwketen 2008–2011
– de motie-Van Velzen over het evalueren van de ontwikkelingen in de
biologische landbouw
– de motie-Van Velzen over een speciale status in de mededingingswet voor
afspraken die winstgevend zijn voor duurzaamheid
– de motie-Van Velzen over omschakelsubsidie voor agrariërs die overgaan
van gangbare naar biologische landbouw
– de motie-Jacobi c.s. over een realistisch pakket van maatregelen voor het
behalen van de doelstelling 10% areaal voor biologische landbouw
– de motie-Jacobi over een revolving fund voor het overbruggen van de
overgangstermijn van twee jaar
– de motie-Cramer over een nieuwe regeling voor omschakeling naar
biologische landbouw
– de motie-Van Gent over een regeling voor hectaresteun aan biologische
boeren
– de motie-Van Gent over de invoering van een 0% of lager dan gangbaar
btw-tarief voor biologische producten
– de motie-Van Gent over 7% marktaandeel biologische producten in 2010
– de motie-Van Gent over het in de Tweede Kamer uitsluitend aanbieden van
biologische producten
– de motie-Ouwehand over een onderzoek naar de maatschappelijke kosten
als gevolg van vervuiling van water, bodem en lucht
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29 842, nr. 28
29 842, nr. 29
29 842, nr. 30
29 842, nr. 31

Stemmingen

29 383, nr. 91 (gewijzigd)

Stemmingen

31 016, nr. 10

31 016, nr. 11
31 016, nr. 12 (gewijzigd)
31 016, nr. 13
31 016, nr. 14
Stemmingen
31 283

– de motie-Ouwehand over het afschaffen van castratie van beerbiggen
– de motie-Ouwehand over het afschaffen van onthoornen van biologische
koeien
– de motie-Ouwehand over het starten van een debat over ethische en
dierenwelzijnsaspecten ten aanzien van stierkalveren
– de motie-Van der Vlies over overleg met provincies over vestiging van
biologische bedrijven in of nabij kwetsbare gebieden
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Herijking VROM-regelgeving
De Voorzitter: mw. Vietsch wenst haar motie op stuk nr. 91 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Vietsch/Neppérus over het opheffen van het Besluit
financiële zekerheid milieubeheer
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ziekenhuiszorg
De Voorzitter: dhr. Van Gerven wenst zijn motie op stuk nr. 12 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Schippers over een regeling voor ziekenhuizen die evident
worden benadeeld door de overgang naar de nieuwe kapitaallastensystematiek
– de motie-Schippers over het bevorderen van de toepassing van ICT voor
spoedige introductie van het elektronisch patiëntendossier
– de gewijzigde motie-Van Gerven over het behouden van de operatiekamers
in Harlingen
– de motie-Van Gerven/Schippers over oplossingen voor de financiële
problemen van de brandwondencentra
– de motie-Schermers c.s. over een fusie van ziekenhuizen in Zeeland
6. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot stand gekomen
Europese Code inzake sociale zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123)
31 283 (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 267

amendement Omtzigt (9)
artikel 1
artikel 2
beweegreden
wetsvoorstel

7. Stemmingen in verband met:
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)
31 267 (bijgewerkt t/m nr. 6)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming
31 125, nr. 3

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Defensie Industrie Strategie
– de motie-Van Velzen over instrumenten en programma’s die aangewend
worden ter ondersteuning van de defensiegerelateerde industrie
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Stemmingen

31 239, nr. 11
31 239, nr. 12
31 239, nr. 13 (gewijzigd)
31 239, nr. 14
31 239, nr. 15 (gewijzigd)
31 239, nr. 16
31 239, nr. 17
31 239, nr. 18
31 239, nr. 19
31 239, nr. 20

Stemmingen
29 323, nr. 32
29 323, nr. 33 (ingetrokken)
29 323, nr. 34 (aangehouden)
29 323, nr. 35 (aangehouden)
29 323, nr. 36 (aangehouden)

Stemmingen
31 200-VI, nr. 113
31 200-VI, nr. 114

Stemmingen
24 077, nr. 212
24 077, nr. 213
24 077, nr. 214
24 077, nr. 215
24 077, nr. 216
24 077, nr. 217

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stimuleringsregeling
duurzame energieproductie
De Voorzitter: dhr. Jansen wenst zijn moties op stuk nrs. 13 en 15 te
wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Duyvendak over verhoging van de energiebelasting voor
elektriciteit ten behoeve van het SDE-budget
– de motie-Duyvendak/Jansen over een dynamische strategie om in 2020
6000 MW windenergie op zee te bereiken
– de gewijzigde motie-Jansen c.s. over voorgenomen wijzigingen van
ministeriële regelingen die vallen onder de SDE
– de motie-Jansen over alternatieve financiering van de SDE uit een opslag
op grijze stroom
– de gewijzigde motie-Jansen c.s. over het via de SDE bevorderen van het
gebruik van biomassa afkomstig uit reststromen
– de motie-Samsom/Atsma over uitbreiding van de SDE met onder meer een
nieuwe categorie voor groen gas
– de motie-Samsom c.s. over de verantwoordelijkheid voor de aansluiting van
offshore windparken op het bestaande elektriciteitsnet
– de motie-Van der Vlies over verhoging van het basisbedrag voor het
stimuleren van vaste biomassa, gft en co-vergisting
– de motie-Van der Vlies over het in overeenstemming brengen van de
aanvraagperiode van de SDE met die van een bouw en milieuvergunning
– de motie-Van der Ham/Duyvendak over overleg met de landen rond de
Middellandse Zee over de toepassing van CSP
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het Spoeddebat babysterfte en
verloskundige zorg in achterstandswijken
– de motie-Arib c.s. over de invoering van een achterstandstarief voor
verloskundigen
– de motie-Agema over het meelopen door bewindslieden met
verloskundigen in achterstandswijken
– de motie-Langkamp over een onderzoek naar de effecten van de eigen
bijdrage kraamzorg
– de motie-Langkamp over een onderzoek naar de problematiek van
kraamzorg in achterstandswijken
– de motie-Schippers/Agema over betere waarborging van de veiligheid van
hulpverleners
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beleidskader overdracht
tenuitvoerlegging buitenlandse strafvonnissen
– de motie-De Roon over het door criminelen zelf laten betalen van de
kosten voor overbrenging naar Nederland
– de motie-De Roon over het niet meer dan een keer in Nederland laten
uitzitten van een in het buitenland opgelegde vrijheidsstraf
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het Debat Drugsbeleid
– de motie-Van der Ham c.s. over harmreduction als uitgangspunt voor het
drugsbeleid
– de motie-Van der Ham/Azough over openbaarmaking van de correspondentie met de INCB
– de motie-Van der Staaij over een solide drugsbeleid zonder coffeeshops
– de motie-Van der Staaij over handhaving van het afficheringsverbod voor
coffeeshops op internet
– de motie-Azough/Van der Ham over onderzoek naar een afzonderlijke
rookruimte in bestaande coffeeshops
– de motie-Azough over onderzoek naar het overnemen van het Nederlandse
softdrugsbeleid
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Stemmingen

31 200-XIV, nr. 184 (ingetrokken)
31 200-XIV, nr. 185
31 200-XIV, nr. 186
31 200-XIV, nr. 187 (ingetrokken)
31 200-XIV, nr. 188
31 200-XIV, nr. 189
31 200-XIV, nr. 190
31 200-XIV, nr. 191
31 200-XIV, nr. 192
31 200-XIV, nr. 193
31 200-XIV, nr. 194
31 200-XIV, nr. 195
31 200-XIV, nr. 196 (gewijzigd)
31 200-XIV, nr. 197
31 200-XIV, nr. 198

Stemmingen
21 501-32, nr. 265
21 501-32,
21 501-32,
21 501-32,
21 501-32,

nr.
nr.
nr.
nr.

Stemmingen
31 294, nr. 10
31 294, nr. 11
31 294, nr. 12

266
267
268
269

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Natura 2000
De Voorzitter: mw. Jacobi wenst haar motie op stuk nr. 196 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Graus/Jager over 3364 hectare als het maximumaantal hectare
nieuwe natuur
– de motie-Graus over het geven van evenveel inspraak aan alle partners bij
het opstellen van beheerplannen
– de motie-Graus over het eerst opstellen van beheerplannen alvorens
gebieden aan te wijzen
– de motie-Jager over de criteria voor een protocol voor beheerplannen
– de motie-Jager over de kritische depositiewaarden voor ammoniak
– de motie-Jager/Graus over de ontwikkelingsruimte van bedrijven in de
begrenzing van Natura 2000
– de motie-Cramer/Jager over cofinanciering van N2000-maatregelen
– de motie-Cramer/Snijder-Hazelhoff over openstelling van het Steunpunt
Natura 2000 voor particulieren
– de motie-Polderman over een expliciete ecologische motivering in de
gebiedendocumenten
– de motie-Snijder-Hazelhoff over een schadefonds
– de motie-Snijder-Hazelhoff over het niet opnemen van maatregelen die
extra beperkingen opleveren in beheerplannen
– de motie-Snijder-Hazelhoff over te realiseren nieuwe natuur binnen de
begrenzing van Natura 2000-gebieden
– de gewijzigde motie-Jacobi over een bestuursovereenkomst met provincies
– de motie-Van Gent over de logische volgorde van eerst doelen vaststellen
en dan beheerplannen opstellen
– de motie-Van Gent over verscherping van het toezicht op de uitvoering van
het natuurbeschermingsbeleid
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw-en
Visserijraad
– de motie-Koppejan/Jacobi over continuering van de mosselzaadvisserij
conform eerder geformuleerde uitgangspunten
– de motie-Polderman over verduurzaming van de mosselvisserij
– de motie-Graus over behoud van de mosselsector voor Nederland
– de motie-Snijder-Hazelhoff over aanpassing van de Natuurbeschermingswet
– de motie-Snijder-Hazelhoff over het op zeer korte termijn mogelijk maken
dat er op mosselzaad kan worden gevist
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat eigen bijdrage
AWBZ
– de motie-Kant/Halsema over het oplossen van de problemen bij de
uitvoering van de gewenningsmaatregel
– de motie-Kant/Halsema over de eigen bijdrage in relatie tot de zak- en
kleedgeldregeling
– de motie-Agema over het informeren van de Kamer over de voortgang bij
het CAK
16. VAO Wet Werk en Bijstand onderwerpen (AO d.d. 27 februari 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
17. VAO Jeugdbescherming (AO d.d. 28 februari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
18. VAO Toekomst veehouderij (AO d.d. 28 februari 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
19. VAO Valys (AO d.d. 5 februari 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
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20. VAO Nationale Conventie (AO d.d. 5 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
21. VAO Lesbisch- en homo-emancipatiebeleid (AO d.d. 28 februari 2008 en
5 maart 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
22. Spoeddebat Project probleemjongeren met maximum spreektijden van
3 minuten per fractie
23. Spoeddebat Sluiting postkantoren met maximum spreektijden van
3 minuten per fractie
24. Spoeddebat Groei gebruik persoonsgebonden budget met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
25. Spoeddebat Walvissenjacht met maximum spreektijden van 3 minuten per
fractie
26. Spoeddebat Toename administratieve lasten- en regeldruk met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
27. Debat inzake kabinetsreactie op WRR-rapport «Europa in Nederland»
31 310

28. Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter
modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de
voorzieningenplanning bij scholen

31 325

29. 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 (re- en dupliek)

29 976

30. Goedkeuring en uitvoering van het op 25 mei 2000 te New York
totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van
het kind inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten

31 009

31. Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende strafbaarstelling van het
plegen van ontuchtige handelingen met dieren en pornografie met dieren
(verbod seks met dieren)

31 373

32. Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en de Wet van 20 december 2007,
Stb. 578 (Reparatiewet gesloten jeugdzorg)

Dinsdag 18 maart

14.00 uur

Woensdag 19 maart

10.15 uur

Donderdag 20 maart

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

Stemmingen
29 833

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende bepalingen inzake een
nadere splitsing van de Rijksbegroting (Tweede wijziging van de
Comptabiliteitswet 2001)
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4. VAO Turkse dienstplicht (AO d.d. 4 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Handhaving (AO d.d. 5 maart 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
6. VAO Armoedemonitor (AO d.d. 6 maart 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
30 818

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

31 137

8. Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip stoffen (luchtkwaliteitseisen))

30 902

9. Wijziging van de Gemeente- en Provinciewet in verband met de evaluatie
van de dualisering van het gemeenteen provinciebestuur

Dinsdag 25 maart

14.00 uur

Woensdag 26 maart

10.15 uur

Donderdag 27 maart

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

30 599

4. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake colleges van
bestuur en raden van toezicht (re- en dupliek)

31 232

5. 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)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 21 april 2008 van 10.30 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.

Recesperiodes

–
–
–
–

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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