
A AOPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 28 oktober 14.00 uur

Woensdag 29 oktober 10.15 uur

Donderdag 30 oktober 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO WODC-onderzoek illegaal
verblijf in Nederland

19 637, nr. 1228 – de motie-Kamp over het gebruik door illegaal in Nederland verblijvende
personen van door de overheid (mede) gefinancierde onderwijsvoorzieningen

19 637, nr. 1229 – de motie-Kamp over het binnen vier jaar halveren van het aantal illegaal in
Nederland verblijvende personen

19 637, nr. 1230 – de motie-Fritsma over het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland

Stemming 4. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Bedienen op afstand van
sluizen/bruggen/stuwen

31 700-A, nr. 8 – de motie-De Rouwe/Roemer over een evaluatie van de pilot-projecten in
Zeeland en Zuid-Limburg

Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de
Europese Top

De Voorzitter: dhr. Weekers wenst zijn motie op stuk nr. 27 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.

31 371, nr. 25 (aangehouden) – de motie-Weekers over een collectieve schadeclaim om alle geleden
schade op IJsland te verhalen

31 371, nr. 26 – de motie-Weekers over het ten goede laten komen aan het EMU-saldo van
de opbrengsten van financiële interventies
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31 371, nr. 27 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Weekers c.s. over het voorleggen aan de Kamer van
eventuele aanwijzingsbesluiten voor commissarissen van overheidswege

31 371, nr. 28 – de motie-Van Dijck over het ten goede laten komen aan de belastingbetaler
van de rendementen van steunoperaties

21 501-20, nr. 401 – de motie-Van Dijck over afwijzing van het Asiel- en Migratiepact

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de IJssel-
meerziekenhuizen

Stemverklaring: Agema

27 295, nr. 102 – de motie-Agema/Kant over een basisziekenhuis in zowel Emmeloord als
Lelystad

27 295, nr. 103 – de motie-Schippers c.s. over wijsheid en succes voor de minister

Stemmingen 7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat
van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2009

31 700-IV, nr. 8 – de motie-Van Raak/Remkes over het werken volgens internationale
milieuwetgeving door de ISLA-raffinaderij

31 700-IV, nr. 9 – de motie-Van Bochove c.s. over de zelfstandigheid van Sint Maarten in
relatie tot adequate rechtshandhaving en rechtspleging

31 700-IV, nr. 10 – de motie-Remkes c.s. over onderwerpen die betrokken moeten worden bij
de Statuutwijziging

31 700-IV, nr. 11 – de motie-Remkes/Van Raak over het doen vervallen van hoofdstuk IV van
de rijksbegroting

31 700-IV, nr. 12 – de motie-Remkes c.s. over het pas beschikbaar stellen van financiële
middelen aan Aruba nadat er overeenstemming is bereikt

31 700-IV, nr. 13 – de motie-Remkes/Van Raak over de geringe kans dat Sint Maarten volgens
de voorziene planning zelfstandig kan worden

31 700-IV, nr. 14 – de motie-Remkes over het vooralsnog afzien van de start van de
schuldsanering

31 700-IV, nr. 15 – de motie-Remkes over de crediteurenpositie op 31 december 2005 als
uitgangspunt voor de schuldsanering

31 700-IV, nr. 16 – de motie-Leerdam c.s. over een voorlichtingsplan gericht op het benutten
van alle moderne communicatiekanalen

31 700-IV, nr. 17 – de motie-Leerdam c.s. over de informatiefunctie van de uitvoeringskantoren
op de BES-eilanden

31 700-IV, nr. 18 (aangehouden) – de motie-Leerdam/Van Gent over een inventarisatie van de problemen
31 700-IV, nr. 19 – de motie-Van Gent over sluiting van de ISLA-raffinaderij
31 700-IV, nr. 20 – de motie-Van Gent c.s. over een sportfonds Nederlandse Antillen en Aruba
31 700-IV, nr. 21 – de motie-Brinkman over het schrappen van beleidsartikel 2 uit de begroting

Koninkrijksrelaties
31 700-IV, nr. 22 – de motie-Brinkman c.s. over het op non-actief stellen van het bestuur van

Sint Maarten

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotings-
staten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2009

De Voorzitter: dhr. Van der Ham wenst zijn motie op stuk nr. 40 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 700-XIII, nr. 19 – de motie-Gesthuizen over investeringen van het bedrijfsleven in relatie tot
gebruikmaking van kennisinfrastructuur

31 700-XIII, nr. 20 – de motie-Gesthuizen over het inzichtelijk maken van gelden voor
innovatieprojecten

31 700-XIII, nr. 21 – de motie-Gesthuizen/Aptroot over opheffing van het Innovatieplatform
31 700-XIII, nr. 22 – de motie-Gesthuizen over het inkopen van natuursteen die niet door

kinderen gedolven is
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31 700-XIII, nr. 23 – de motie-Ten Hoopen c.s. over maatregelen om Nederland uit te doen
groeien tot gasrotonde

31 700-XIII, nr. 24 – de motie-Ten Hoopen c.s. over een analyse van de werking van de
gasmarkt

31 700-XIII, nr. 25 – de motie-Aptroot over het achterwege laten van lastenverhogingen
31 700-XIII, nr. 26 – de motie-Aptroot over afslanking van SenterNovem en EVD
31 700-XIII, nr. 27 – de motie-Aptroot over een basispakket van vijf regelingen voor steun aan

ondernemingen
31 700-XIII, nr. 28 – de motie-Aptroot/Van der Vlies over het uitsluiten van organisaties van

overheidssubsidies als zij de regels van de rechtsstaat aan hun laars lappen
31 700-XIII, nr. 29 – de motie-Aptroot over het uitsluiten van Greenpeace van

overheidssubsidies
31 700-XIII, nr. 30 – de motie-Vos c.s. over het op hetzelfde niveau houden van de

consumentenbescherming
31 700-XIII, nr. 31 – de motie-Vos c.s. over het op peil houden van de ondersteuning en

versterking van de wijkeconomie
31 700-XIII, nr. 32 – de motie-Graus over het onder één nationale organisatie brengen van de

NMa en de OPTA
31 700-XIII, nr. 33 – de motie-Graus/Van Dijck over verlaging van belastingen en administratieve

lasten
31 700-XIII, nr. 34 – de motie-Graus/Madlener over het niet toepassen van de Richtlijn Emission

Trading Scheme
31 700-XIII, nr. 35 – de motie-Graus over het afbouwen van subsidies voor windenergie
31 700-XIII, nr. 36 – de motie-Graus over de bouw van een nieuwe kerncentrale
31 700-XIII, nr. 37 – de motie-Ortega-Martijn c.s. over het beschikbaar stellen van een

arbeidsmarktadvies aan scholieren
31 700-XIII, nr. 38 – de motie-Ortega-Martijn c.s. over het niet schenden van fundamentele

arbeidsrechten in de toeleveringsketen van bedrijven die overheidssubsidie
ontvangen

31 700-XIII, nr. 39 – de motie-Van Gent/Vendrik over de mogelijkheid om te debatteren over het
Sectorakkoord Energiesector

31 700-XIII, nr. 40 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van der Ham/Aptroot over het budget voor de
InnovatiePrestatieContracten

9. VAO Visserij (AO d.d. 2 oktober 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

10. VAO Dierproeven (AO d.d. 24 september 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

11. VAO Biotechnologie (AO d.d. 11 september 2008 en 2 oktober 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

12. VAO Onderzoek naar taakstraffen (AO d.d. 8 oktober 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Industriebrief (AO d.d. 8 oktober 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie

14. VAO Ketenzorg verloskunde/Kraamzorg (AO 9 oktober 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Kapitaallasten (AO 22 oktober 2008) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie

16. Debat over de JSF met spreektijden van maximaal 5 minuten per fractie
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17. Debat over activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten in
Nederland met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. Spoeddebat over het leveren van huishoudelijke zorg door
thuiszorgaanbieders met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

31 423 19. Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeen-
schappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, ander-
zijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224)

31 493 20. Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns
en de Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele
andere producten in verband met Richtlijn nr. 2007/74/EG van de Raad van
de Europese Unie van 20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie
aanpassing reizigersvrijstelling)

31 578 21. Goedkeuring van de op 9 januari 2001 te Genève tot stand gekomen
wijzigingen van het op 15 november 1972 te Wenen tot stand gekomen
Verdrag inzake het onderzoek en de stempeling van edelmetalen werken, met
bijlagen (Trb. 2004, 192 en Trb. 2005, 156), alsmede wijziging van de
Waarborgwet 1986 om het waarborgen van het edelmetaal palladium mogelijk
te maken

31 514 22. Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en
enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen en deregulering

31 519 23. Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met
betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder
met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbe-
tering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)

31 520 24. Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te
stimuleren arbeid te gaan verrichten

31 559 25. Intrekking van de Invoeringswet Wet werk en bijstand

31 541 26. Wijziging van de Gezondheidswet in verband met de integratie van de
RGO in de Gezondheidsraad en enige andere wijzigingen met betrekking tot
de Gezondheidsraad

31 547 27. Aanpassing van de Geneesmiddelenwet in verband met Verordening
(EG) Nr. 1394/2007 van het Europees Parlement en de Raad van
13 november 2007 betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde therapie
en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004
(PbEU L 324)

31 551 28. Wijziging van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet buitengewoon
pensioen Indisch verzet, de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940–1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945, ter
vereenvoudiging van de uitvoering, alsmede tot het aanbrengen van
wijzigingen van andere en ondergeschikte aard
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Dinsdag 4 november 14.00 uur

Woensdag 5 november 10.15 uur

Donderdag 6 november 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. VAO Consulaire bijstand gedetineerden in het buitenland (AO d.d.
1 oktober 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

5. VAO Preventie suïcide (AO d.d. 1 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

6. VAO ICT-projecten Rijksoverheid (AO d.d. 2 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

7. VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid (AO 22 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

31 700-VI 8. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2009

31 700-XVI 9. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

31 430 10. Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte
bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwer-
kende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet
BGV-zones) (re- en dupliek)

31 324 11. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie

31 301 12. Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel
door een depotstelsel)

Dinsdag 11 november 14.00 uur

Woensdag 12 november 10.15 uur

Donderdag 13 november 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden
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3. Stemmingen

4. VAO Orgaandonatie (AO d.d. 21 oktober 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie

31 700-V 5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2009

31 700-XVII 6. Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2009

30 645 7. 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)

31 411 8. Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging van
de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wet
College voor examens)

30 826 9. Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een
verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (voortzetting)

31 706 10. Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandi-
capten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 354 11. Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake
ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of
die hiermee zijn verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering van
gedragsregels voor de overheid)

31 071 12. Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de
Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (re- en dupliek)

30 585 13. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstruc-
turering van de Raad van State (heropening)

31 393 14. Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het
raadplegend burgemeestersreferendum

31 065 15. Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennoot-
schap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk
Wetboek)

Dinsdag 18 november 14.00 uur

Woensdag 19 november 10.15 uur

Donderdag 20 november 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden
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3. Stemmingen

31 700-XI 4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat
van het Waddenfonds voor het jaar 2009

31 700-VII 5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

Dinsdag 25 november 14.00 uur

Woensdag 26 november 10.15 uur

Donderdag 27 november 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

31 700-X 4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2009

31 700-XV 5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

31 700-E 6. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2009

Dinsdag 2 december 14.00 uur

Woensdag 3 december 10.15 uur

Donderdag 4 december 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

31 700-XII 4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

31 700-XVIII 5. Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009
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Dinsdag 9 december 14.00 uur

Woensdag 10 december 10.15 uur

Donderdag 11 december 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

31 700-XIV 4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

31 700-VIII 5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

Wetgevings-, notaoverleggen Maandag 27 oktober 2008 van 10.15 – 16.30 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel Sport van de begroting VWS voor het jaar 2009

Maandag 27 oktober 2008 van 13.30 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Cultuur van de begroting OCW

Vrijdag 31 oktober 2008 van 09.45 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2009 (31 704),
het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009(31 705) en de Fiscale
Onderhoudswet 2009 (31 717)

Maandag 3 november 2008 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wet participatiebudget (31 567)

Maandag 3 november 2008 van 14.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wet horizonbepaling participatieplaatsen (31 548) en de Wet stimulering
arbeidsparticipatie (31 577)

Maandag 3 november 2008 van 17.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere
wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst
nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst
houden van werknemers van 62 jaar en ouder (31 707)

Maandag 3 november 2008 van 10.00 – 17.45 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de
begroting Defensie voor het jaar 2009

Vrijdag 7 november 2008 van 09.45 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2009 (31 704),
het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009 (31 705) en de Fiscale
Onderhoudswet 2009 (31 717)
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Maandag 10 november 2008 van 10.00 – 16.45 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de
begroting Defensie voor het jaar 2009

Maandag 10 november 2008 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Binnenlands bestuur van de begroting BZK, de fondsen B en C
en de Trendnota overheid

Maandag 10 november 2008 van 16.30 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Politie van de begroting BZK

Maandag 10 november 2008 van 18.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over «Schoon en zuinig»

Maandag 17 november 2008 van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Hoger onderwijs van de begroting OCW voor het jaar 2009

Maandag 17 november 2008 van 11.30 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het Energierapport
2008 (31 510)

Maandag 24 november 2008 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Media van de begroting OCW voor het jaar 2009

Maandag 24 november 2008 van 14.00 – 20.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
onderdeel Visserij van de begroting LNV voor 2009

Maandag 15 december 2008 van 15.00 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het Werk- en
Wetgevingsprogramma 2009 Europese Commissie

Recesperiodes – 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

Spreektijden begrotingsbehan-
delingen (stand van zaken per
24 oktober)

CDA 348,5 minuten
PvdA 301,5 minuten
SP 258,5 minuten
VVD 241 minuten
PVV 151,5 minuten
GroenLinks 149,5 minuten
ChristenUnie 137 minuten
D66 92 minuten
PvdD 120 minuten
SGP 102 minuten
Lid Verdonk 35 minuten
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