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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 juni

14.00 uur

Woensdag 18 juni

10.15 uur

Donderdag 19 juni

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 536, nr. 73
30 536, nr. 74
30 536, nr. 75
30 536, nr. 76
Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de liberalisering van
de postmarkt (re- en dupliek)
– de motie-Aptroot/Van der Ham over het per 1 januari 2009 openen van de
postmarkt
– de motie-Ten Hoopen c.s. over het voldoen aan de voorwaarden voordat de
markt geopend wordt
– de motie-Gesthuizen over het heropenen van de discussie in de Europese
Unie over de liberalisering van de postmarkt
– de motie-Graus over de klacht van TNT tegen de Duitse regering
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie
De Voorzitter: de heer Boekestijn wenst zijn motie op stuk nr. 124 aan te
houden

31 200-V, nr. 122
31 200-V, nr. 123
31 200-V, nr. 124 (aangehouden)
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– de motie-Boekestijn over het binnen één maand naar de Kamer sturen van
IOB-rapporten
– de motie-Boekestijn over professioneel geschoold personeel van de IOB
– de motie-Boekestijn over standaard nulmetingen verrichten bij door
Nederland (mede) gefinancierde ontwikkelingsactiviteiten
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Stemmingen
27 451, nr. 90 (ingetrokken)
27 451, nr. 91
27 451, nr. 92
27 451, nr. 93
27 451, nr. 94

Stemmingen
31 093

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Competentiegericht
onderwijs
– de motie-Dibi over heldere en concrete informatie
– de motie-Depla over de invoeringsdatum van augustus 2010
– de motie-Depla over het voorleggen aan de medezeggenschapsraden van
het besluit om over te stappen op competentiegericht leren
– de motie-Bosma over het niet verder doorvoeren van competentiegericht
onderwijs
– de motie-De Rooij over alleen invoeren van competentiegericht onderwijs
als een meerderheid van het onderwijspersoneel akkoord gaat
6. Stemmingen in verband met:
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)
31 093 (bijgewerkt t/m nr. 18)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen

amendement Weekers en Blanksma
amendement Weekers en Blanksma
amendement Vos (16)
amendement Vos (17)
amendement Blanksma en Weekers
amendement Vos (18)
amendement Blanksma en Weekers
amendement Weekers en Blanksma
artikel I
artikel II t/m VII
beweegreden
wetsvoorstel

(10)
(11)

(14)
(13)
(12)

7. Stemmingen over: moties ingediend bij 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)
De Voorzitter: dhr. Weekers verzoekt zijn motie op stuk nr. 19 aan te
houden.

31 093, nr. 19 (aangehouden)
31 093, nr. 20

– de motie-Weekers/Blanksma-van den Heuvel over compensatie van het
bedrijfsleven voor de administratieverlastenverzwaring
– de motie-Weekers c.s. over «nationale koppen» op Europese regelgeving
in wetsvoorstellen
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Stemmingen
31 345

8. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met onder meer beperking
van de ministeriële adviesplicht bij aanvragen om een
monumentenvergunning
31 145 (bijgewerkt t/m nr. 14)
– artikel I, onderdelen A en B
– amendement Pechtold (6,I)
Indien 6,I verworpen:
– amendement Anker (14,I)
– onderdeel C
– amendement Pechtold/Azough (13)
– onderdeel D
– amendement Pechtold (6,II)
Indien 16,II verworpen:
– amendement Anker (14,II)
– amendement C
q örüz (11,I)
– onderdeel E
– amendement C
q örüz (11,II)
– onderdeel F
– onderdeel G
– amendement De Wit/Azough (12)
– amendement Anker (14,III)
– onderdeel H
– onderdelen I t/m K
– artikel I
– artikelen II t/m VI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
29 815, nr. 134
29 815, nr. 135 (aangehouden)
29 815, nr. 136
29 815, nr. 137
29 815, nr. 138 (ingetrokken)

Stemmingen

31 200 XI, nr. 121
31 200 XI, nr. 122
31 200 XI, nr. 123
31 200 XI, nr. 124
31 200 XI, nr. 125

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over wachtlijsten in
de jeugdzorg
– de motie-Dibi over het betrekken van de jeugd-LVG, de jeugd-ggz en de
AMK’s bij de nieuwe financieringssystematiek
– de motie-Dibi over een parlementair onderzoek naar de
wachtlijstproblematiek in de jeugdzorg
– de motie-Agema over de effecten van de middelen voor de jeugdzorg sinds
2006
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over terugdringing van de
wachtlijsten in de jeugdzorg
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over de voorbereiding van de
evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO AWACS-basis Geilenkirchen (AO d.d. 20 mei 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per
fractie
– de motie-Jansen/Duyvendak over verbreding van de overlaststudie naar de
AWACS-vluchten
– de motie-Samsom c.s. over het per direct staken van de lopende
nimby-procedures
– de motie-Samsom/Neppérus over vermindering van de geluidsoverlast
– de motie-Neppérus over uitplaatsing van vluchten
– de motie-Madlener over een verbod op stijgen en dalen van
AWACS-toestellen op Nederlands grondgebied
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Stemmingen

31 444 VII, nr. 6
31 444 VII, nr. 7
31 444 VII, nr. 8
31 444 VII, nr. 9
31 444 VII, nr. 10 (aangehouden)
Stemmingen

31 444 XIV, nr. 9
31 444 XIV, nr. 10

Stemmingen

29 385, nr. 22
29 385, nr. 23
29 385, nr. 24
29 835, nr. 25
29 835, nr. 26
29 835, nr. 27

29 835, nr. 28
29 835, nr. 29
29 835, nr. 30
29 835, nr. 31
29 835, nr. 32

29 835, nr. 33
29 835, nr. 34
29 835, nr. 35

31 007

11. Stemmingen over: moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de
jaarverslagen 2007
– de motie-Van Raak over het terugdringen van de inhuur van externen bij de
rijksoverheid
– de motie-Van Raak over het niet meer toepassen van boetequota
– de motie-Schinkelshoek over een stapsgewijze vermindering van de inhuur
van externen bij de rijksoverheid
– de motie-Heijnen over quota voor het aantal medewerkers met een
arbeidshandicap in rijksdienst
– de motie-Pechtold over een integrale visie op privacy in de 21ste eeuw
12. Stemmingen over: moties ingediend tijdens het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
jaarverslagen 2007
– de motie-Thieme over indicatoren en doelstellingen voor de verduurzaming
van productie en consumptie
– de motie-Thieme over het aanwenden van een groter deel van het
onderzoeksbudget voor de veehouderij voor onderzoek naar dierenwelzijn
13. Stemmingen over: moties ingediend tijdens het notaoverleg van 9 juni jl.
over het advies van de commissie Versnelling besluitvorming infrastructurele
projecten
– de motie-Roefs/Koopmans over juridische verankering van de oplevertoets
– de motie-Madlener over het terugsturen van het rapport naar de
commissie-Elverding
– de motie-Madlener over het ongedaan maken van de wettelijke koppeling
tussen luchtkwaliteit en de aanleg van wegen
– de motie-Roemer/Van der Ham over zorgvuldige besluitvorming bij de A74
in plaats van spoedwetgeving
– de motie-Roemer over het boeken van tijdwinst bij infrastructurele projecten
– de motie-Roemer over spoedwetgeving in uiterste nood voor knelpunten op
de wegen maar ook op de gebieden van milieu en leefomgeving en spoor- en
vaarwegen
– de motie-Roemer over het wijzigen van het projectbesluit na aanpassing
van budgettaire ruimte en raadpleging van belanghebbenden
– de motie-Cramer/Roefs over het vereiste inpassingsniveau van infrastructuur in een stedelijke omgeving
– de motie-Cramer c.s. over het brengen van spoorinfrastructuur onder de
spoedwet
– de motie-Duyvendak over de bevoegdheid voor de Tweede Kamer om al
dan niet in te stemmen met het voorkeursbesluit
– de motie-Duyvendak over de opleveringstoets en juridische middelen voor
burgers en maatschappelijke organisaties om aanvullende maatregelen af te
dwingen
– de motie-Duyvendak over gegevens die gebruikt worden bij de
opleveringstoets
– de motie-Duyvendak over de momenten waarop de opleveringstoets
plaatsvindt
– de motie-Duyvendak over de juridische werking van de
luchtkwaliteitsnormen die de gezondheid van de omwonenden van
infrastructuur beschermen
14. Debat met de regering over het Rapport van de Tijdelijke Commissie
Onderwijsvernieuwingen
15. VAO Overbruggingsregeling REA (AO d.d. 11 juni 2008)
16. VAO Actieplan Overlast en verloedering (AO d.d. 20 mei 2008)
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17. VAO Razeb (AO d.d. 10 juni 2008)
18. VAO China (AO d.d. 11 juni 2008)
19. VAO Drinkwaterprojecten in ontwikkelingslanden (AO d.d. 11 juni 2008)
20. VAO Alcoholbeleid (AO d.d. 22 mei 2008)
21. VAO Biodiversiteit (AO d.d. 5 juni 2008)
22. VAO Bagatelregeling mededingingswet en Jaarverslag NMA (AO d.d.
14 mei 2008)
23. VAO Brandveiligheid (AO d.d. 29 mei 2008)
24. VAO Transportraad (AO d.d. 12 juni 2008)
31 038

25. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 in verband met de
regulering van bestaand gebruik en enkele andere zaken (re- en dupliek)
26. Spoeddebat over het vastzetten van een cartoonist (re- en dupliek)
27. Spoeddebat stakingen vrachtwagenchauffeurs met maximumspreektijden
van 3 minuten per fractie
28. Spoeddebat situatie in tbs-kliniek Oldenkotte met maximumspreektijden
van 3 minuten per fractie
29. Spoeddebat salarissen en vergoedingen publieke omroep met
maximumspreektijden van 3 minuten per fractie

Dinsdag 24 juni

14.00 uur

Woensdag 25 juni

10.15 uur

Donderdag 26 juni

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

Stemmingen
31 311, nr. 7
31 311, nr. 8
31 311, nr. 9
31 311, nr. 10
31 311, nr. 11
31 311, nr. 12
31 311, nr. 13

3. Stemmingen
VAO Zelfstandig ondernemerschap (AO d.d. 15 mei 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
– de motie-Graus over een merkbare lastenverlichting voor zelfstandige
ondernemers
– de motie-Aptroot over het fiscaal gelijkwaardig behandelen van parttime en
hybride ondernemerschap
– de motie-Aptroot over niet hanteren van een leeftijdsonderscheid bij de
zelfstandigenaftrek
– de motie-Vos/Van Gent over de jaarpremies voor een basispakket
– de motie-Vos/Van Gent over het afkopen van opgebouwd pensioen in de
tweede pijler
– de motie-Vos c.s. over zetels voor zelfstandigenorganisaties in de SER
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over het inzetten van een ontslagvergoeding
voor de start van een eigen onderneming
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31 311, nr. 14
31 311, nr. 15
31 311, nr. 16

– de motie-Van Gent/Vos over fiscale en andere nadelen voor kleine
zelfstandigen
– de motie-Van Gent c.s. over het uitvoeren van het amendement-Bibi de
Vries/Vendrik
– de motie-Ten Hoopen c.s. over een integrale set beleidsvoorstellen
4. Debat Verslag Europese Top

31 065

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

31 278

6. Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 naar aanleiding van
de evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de
praktijk

31 359

7. Goedkeuring van het op 7 juni 2007 te Luxemburg tot stand gekomen
Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen
middelen van de Europese Gemeenschappen (Trb. 2008, 9)
8. VAO Palliatieve zorg (AO d.d. 27 mei 2008)
9. VAO Verpleeghuiszorg (AO 3 juni 2008)
10. VAO Wmo (AO d.d. 11 juni 2008)

30 859

11. Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of
chronische ziekte in verband met de uitbreiding met onderwijs als bedoeld in
de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs en
met wonen

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)

30 645

14. 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)

Dinsdag 1 juli

14.00 uur

Woensdag 2 juli

10.15 uur

Donderdag 3 juli

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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4. Debat over de reactie van de minister-president op het jaarverslag van de
Raad van State met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie
30 902

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

31 363

6. Jaarverslag Nationale Ombudsman
7. VAO Functioneren CBR (AO d.d. 21 mei 2008)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 16 juni 2008 van 11.00 – 15.45 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Staatsdeelnemingenbeleid
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
Maandag 30 juni 2008 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het Veteranenbeleid
Maandag 30 juni 2008 van 18.30 – 22.30 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over Anders Betalen
voor Mobiliteit

Recesperiodes

–
–
–
–
–
–
–
–

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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