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Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 15 april

14.00 uur

Woensdag 16 april

10.15 uur

Donderdag 17 april

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mosselzaadvisserij
Waddenzee
De Voorzitter: mw. Snijder-Hazelhoff wenst haar motie op stuk nr. 36 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
29 675, nr. 32
29 675, nr. 33
29 675, nr. 34
29 675, nr. 35
29 675, nr. 36 (gewijzigd)
29 675, nr. 37
29 675, nr. 38
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– de motie-Graus over vaststelling van de waarde van de mosselsector op
1 januari 2008 door een nulmeting
– de motie-Van der Staaij c.s. over het, indien nodig, compenseren van de
financiële consequenties van ingetrokken vergunningen
– de motie-Snijder-Hazelhoff over het opnemen van de afwegingscriteria uit
de VHR in de Natuurbeschermingswet
– de motie-Snijder-Hazelhoff over het heroverwegen en onderbouwen van de
motivering voor vergunningverlening
– de gewijzigde motie-Snijder-Hazelhoff/Koppejan over onderzoek op basis
waarvan de huidige financiële situatie kan worden vastgesteld
– de motie-Koppejan/Jacobi over gedane toezeggingen voor de toekomst van
de mosselsector
– de motie-Ouwehand over een plan van aanpak voor een warme sanering
van de mosselvisserijsector
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Stemmingen
30 371, nr. 10
30 371, nr. 11 (ingetrokken)
30 371, nr. 12
30 371, nr. 13
30 371, nr. 14
30 371, nr. 15

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Afbreking zwangerschap
– de motie-Agema over een folder over anticonceptiefalen
– de motie-Van der Vlies over praktische ondersteuning van tienermoeders
– de motie-Van der Vlies over het daadwerkelijk aan de orde stellen van
alternatieven voor afbreking van de zwangerschap
– de motie-Van der Vlies over voorlichting over de 20-wekenecho
– de motie-Koşer Kaya c.s. over het niet onderbrengen van de
overtijdbehandeling in de Wet afbreking zwangerschap
– de motie-Koşer Kaya c.s. over flexibilisering van de verplichte vijf dagen
bedenktijd

Stemming
31 200-XVI, nr. 130

5. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Medische technologie
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over kosteneffectiviteit

Stemmingen
29 477, nr. 48

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Geneesmiddelenbeleid
– de motie-Van der Veen c.s. over een onderzoek naar kortingen en
bonussen
– de motie-Van der Veen c.s. over afroming van het bedrag aan inkoopvoordelen
– de motie-Schippers c.s. over een middellangetermijnvisie
– de motie-Van Gerven/Kant over het niet toestaan van een preferentiebeleid
voor geneesmiddelen die niet dezelfde werkzame stof hebben

29 477, nr. 49
29 477, nr. 50
29 477, nr. 51

Stemmingen
31 249

7. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van
bijdragen aan zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het
verlenen van medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op
verzekering van bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen
31 249 (bijgewerkt t/m nr. 14)
–
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

31 249, nr. 16

artikel I, aanhef
amendement Van Gerven (8,IIA)
artikel 122, eerste lid
amendement Van Gerven (8,IIB)
Indien 8,IIB verworpen:
– amendement Van Gerven (14)
tweede lid
amendement Van Gerven (8,IIC)
derde lid
amendement Van Gerven (9)
Indien 9 verworpen:
– amendement Arib (12)
– amendement Arib (13)
vierde lid
vijfde t/m twaalfde lid
artikel I
artikelen IA t/m IV
amendement Van Gerven (8,I)
beweegreden
wetsvoorstel

8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de
Zorgverzekeringswet in verband met de verstrekking van bijdragen aan
zorgaanbieders die inkomsten derven ten gevolge van het verlenen van
medisch noodzakelijke zorg aan bepaalde groepen vreemdelingen en van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten met het oog op verzekering van
bepaalde groepen minderjarige vreemdelingen
– de motie-Smilde c.s. over een analyse van de contracten
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31 249, nr. 17
31 249, nr. 18
31 249, nr. 19
31 249, nr. 20
31 249, nr. 21
31 249, nr. 22
31 249, nr. 23
31 249, nr. 24
31 249, nr. 25
31 249, nr. 26
31 249, nr. 27
31 249, nr. 28
31 249, nr. 29

Stemmingen
31 220

– de motie-Van Gerven over het contracteren van alle zorgaanbieders voor
medisch noodzakelijke zorg
– de motie-Van Gerven over bereikbaarheidscriteria voor zorg aan
onverzekerde illegalen
– de motie-Van Gerven over niet aanbesteden van zorg aan onverzekerde
illegalen
– de motie-Van Gerven over de waarborg van zorgvoorzieningen op een
aanvaardbare afstand voor kinderen
– de motie-Van Gerven over een plan van aanpak voor verloskundige zorg
– de motie-Van Gerven over opname van tandheelkundige noodhulp voor
volwassenen in de AMvB
– de motie-Van Gerven over aanpassing van de wet op het punt van
abortussen verricht in AWBZ-gesubsidieerde klinieken
– de motie-Van Gerven over een voorlichtingscampagne aan
zorgverzekeraars over vergoeding van zorg aan onverzekerde illegalen
– de motie-Van Gent/Arib over het monitoren van de uitvoering van de
regeling
– de motie-Arib over de behandeling van illegale kinderen met een
kinderbeschermingsmaatregel
– de motie-Agema over het verplicht melden van gegevens over
vreemdelingen
– de motie-Agema over het niet onder de werkingssfeer van de wet brengen
van orgaandonatie, abortus en AWBZ-zorg
– de motie-Agema over het alleen onder de werkingssfeer van de wet
brengen van acute zorg of zorg ter bescherming van de maatschappelijke
gezondheid
9. Stemmingen in verband met:
Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van
richtlijn 77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen
en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal
31 220 (bijgewerkt t/m nr. 19)
De Voorzitter: mw. van Vroonhoven-Kok trekt haar amendement, stuk nr.
13, in
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemming

31 220, nr. 18

artikel I, aanhef
amendement Vos/Weekers (14)
onderdeel A
onderdelen B t/m E
amendement Vos/Weekers (15)
onderdeel F
gewijzigd amendement Weekers/Van Vroonhoven-Kok (19)
onderdeel G
onderdelen H t/m J
artikel I
artikel II
beweegreden
wetsvoorstel

10. Stemming over: motie ingediend bij Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn 77/91/EEG
betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal
– de motie-De Roon over bekorting van de tijd voor het realiseren van
verbeteringen in de rechtsvoorschriften die de EU oplegt
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Stemmingen
26 695, nr. 46
26 695, nr. 47
26 695, nr. 48
26 695, nr. 49 (aangehouden)
Stemming

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortijdig schoolverlaten
– de motie-Jasper van Dijk/De Rooij over het oormerken van middelen voor
zorgleerlingen
– de motie-Jasper van Dijk/Dibi over bestrijding van segregatie in het
voortgezet onderwijs
– de motie-Depla c.s. over de problemen van mbo-instellingen met
risicojongeren
– de motie-Bosma over het aantal leerplichtambtenaren
12. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet
educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve
lastenverlichting (DAL)
De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om aanpassing van het
wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 11 alvorens er
wordt gestemd over het wetsvoorstel.

30 853, nr. 11

– de motie-Jasper van Dijk over het modelstatuut van de JOB en de MBO
Raad

Stemmingen
30 853

13. Stemmingen in verband met:
Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake
deregulering en administratieve lastenverlichting (DAL)
30 853
– artikelen I t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

14. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van onder meer de Wet
educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve
lastenverlichting (DAL)
De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 12 aan
te houden.

30 853, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk over een fusietoets voor regionale onderwijscentra

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij de Interpellatie-Jan de Vries over
de goedkeuring door de NMa van de fusie tussen Evean Groep, Philadelphia
Groep en Woonzorg Nederland
– de motie-Jan de Vries c.s. over het voorkomen van de voorgenomen fusie
– de motie-Van Gerven over een moratorium op fusies van zorginstellingen
– de motie-Van Gerven over het vooraf inlichten van het parlement over
voorgenomen fusies van zorginstellingen
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over de rol van de NZa

31 420, nr. 2, (gewijzigd, was nr. 1)
31 420, nr. 3
31 420, nr. 4
31 420, nr. 5
Stemmingen
28 719, nr. 45
28 719, nr. 46
28 719, nr. 47
28 719, nr. 48
28 719, nr. 49

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Reïntegratie
– de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over een nieuw, efficiënt en effectief
re-integratiebeleid
– de motie-Nicolaï/Koşer Kaya over landelijke toepassing van de work
first-benadering
– de motie-Ulenbelt/Lempens over de voorbereiding van een parlementair
onderzoek
– de motie-Ulenbelt/Lempens over arbeidsbemiddeling op menselijke maat
– de motie-Van Hijum c.s. over een selectieve en vraaggerichte inzet van
re-integratiemiddelen
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28 719, nr. 50
28 719, nr. 51
28 719, nr. 52 (herdruk)

Stemming
21 501-32, nr. 266

– de motie-Van Hijum c.s. over het op uniforme wijze verschaffen van inzicht
door gemeenten
– de motie-Van Hijum/Spekman over een verplichte werkstage
– de motie-Van Heerts/Van Hijum over het bevorderen van duurzame
plaatsingen door re-integratiebedrijven
17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Landbouw- en
Visserijraad
– de motie-Polderman over verduurzaming van de mosselvisserij
18. VAO Grootschalige elektriciteitsopslag (AO d.d. 2 april 2008)
19. VAO Staatsfondsen (AO d.d. 1 april 2008)
20. VAO Evaluatie jeugdgezondheidszorg (AO d.d. 3 april 2008)
21. VAO «Betalingen aan Nederlanders in VN dienst» (AO d.d. 27 maart
2008)
22. VAO Genitale verminking (AO d.d. 27 maart 2008)
23. VAO Beeldende kunst (AO d.d. 27 maart 2008)
24. VAO Mensenrechten (AO d.d. 8 april 2008)
25. VAO Klimaat- en energiepakket (AO d.d. 9 april 2008)
26. Spoeddebat personele problemen bij de Marechaussee met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie
27. Spoeddebat weigering visum voor Soedan aan de minister van Defensie
met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31 007, nr. 6

28. Debat over het rapport van de commissie Onderwijsvernieuwingen «Tijd
voor onderwijs»

31 377

29. Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de rechtsgang bij
inhouding van de bijdrage van verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing
verdragsgerechtigden)

31 378

30. Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met het beëindigen van
de taak van de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tot
verstrekking van subsidie ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie alsmede ter bevordering van een
doelmatig gebruik van warmte

31 321

31. Wijziging van WEB; overgang toezicht op kwaliteit van de examinering
beroepsopleidingen naar de Inspectie van het onderwijs

31 320

32. Wet implementatie EG-richtlijnen energie-efficientie

31 366

33. Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen

31 399

34. Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–5

Dinsdag 22 april

14.00 uur

Woensdag 23 april

10.15 uur

Donderdag 24 april

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Evaluatie Euthanasiewet (AO d.d. 19 maart 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Instellingsbesluit ACTAL (AO d.d. 2 maart 2008)
6. VAO Top 20 minst veilige parkeerplaatsen (AO d.d. 3 april 2008)
7. VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 9 april 2008)
8. VAO Wet openbare lichamen BES en Wet financiële verhouding BES
(AO d.d. 9 april 2008)

30 902

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

30 645

10. Voorstel van wet van de leden Dezentjé Hamming-Bluemink en Tang
houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige
andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de
administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (voortzetting)

31 038

11. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de
regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken

31 009

12. 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) (voortzetting)

28 867

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

31 065

14. Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk
Wetboek)

31 136

15. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met
invoering van de mogelijkheid de jaarrekening van kleine rechtspersonen op
te stellen volgens fiscale grondslagen

31 270

16. Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006
betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde
jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG
van de Raad, en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad
(PbEU L 157) (re- en dupliek)
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31 116

17. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot verbetering van de
regeling van de positie van de deskundige in het strafproces (Wet deskundige
in strafzaken) (re- en dupliek)

31 093

18. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten
ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de
transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen
waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn
toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390)

Dinsdag 13 mei

14.00 uur

Woensdag 14 mei

10.15 uur

Donderdag 15 mei

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

31 145

4. Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische
delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de
bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van
openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn
2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 21 april 2008 van 10.30 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid.
Maandag 21 april 2008 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
beleidsnota Uitwerking werkleerplicht voor jongeren tot 27 jaar (29 544,
nr. 132)
Maandag 23 juni 2008 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de Raming van de Kamer voor 2009

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
Krokusreces 2009: vrijdag 20 februari 2009 t/m maandag 2 maart 2009
Meireces 2009: vrijdag 24 april 2009 t/m maandag 11 mei 2009
Zomerreces 2009: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2009
Herfstreces 2009: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2009
Kerstreces 2009: vrijdag 18 december 2009 t/m maandag 11 januari 2010
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