
A AOPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

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

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel
Cultuur van de begroting 2009 en het subsidieplan Kunst van leven
2009–2012

De Voorzitter: mw. Van Vroonhoven-Kok wenst haar motie op stuk nr. 22
te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.

31 700-VIII, nr. 18 – de motie-Van Leeuwen over een divers en kwalitatief hoogstaand
muziekaanbod

31 700-VIII, nr. 19 – de motie-Van Leeuwen over het afzien van de voorgestelde generieke
korting en de verhoging van eigen inkomsten

31 700-VIII, nr. 20 – de motie-Van Leeuwen over de effecten van de invoering van een nieuw
cultuurstelsel

31 700-VIII, nr. 21 – de motie-Van der Ham c.s. over het niet beëindigen van lopende initiatieven
van de creatieve industrie alvorens evaluatie heeft plaatsgevonden

31 700-VIII, nr. 22 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over het budget voor de
sectorinstituten en het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten

31 700-VIII, nr. 23 – de motie-Van Vroonhoven-Kok/Van Leeuwen over de 1%-regeling van de
Rijksgebouwendienst
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31 700-VIII, nr. 24 – de motie-Bosma over het beëindigen van het stelsel van kunstsubsidies
31 700-VIII, nr. 25 – de motie-Bosma over het toepassen van de Balkenende-norm
31 700-VIII, nr. 26 – de motie-Bosma over een onderzoek uit te voeren door de Algemene

Rekenkamer naar de bestedingen op het gebied van kunst
31 700-VIII, nr. 27 – de motie-Halsema over het toevoegen van 2 mln. aan het Nederlands

Fonds voor de Podiumkunsten Plus
31 700-VIII, nr. 28 – de motie-Van der Vlies over overdracht van de kerncollectie van het

Nationaal Rijtuigmuseum aan het Rijk

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste
commissie voor Economische Zaken over het Energierapport 2008 (31 510,
nr. 1)

De Voorzitter: dhr. Hessels wenst zijn motie op stuk nr. 7 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.

31 510, nr. 5 – de motie-Hessels c.s. over participatie van TenneT in een project voor het
aanleggen van een elektriciteitsbuffer

31 510, nr. 6 – de motie-Hessels c.s. over 50% eigen vermogen voor netbedrijven
31 510, nr. 7 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Hessels c.s. over het tegengaan van overnames van

gesplitste Nederlandse energiebedrijven door ongesplitste bedrijven
31 510, nr. 8 – de motie-Jansen/Vendrik over het in ere herstellen van het Elektriciteitsplan
31 510, nr. 9 – de motie-Jansen/Vendrik over democratische controle op de verkoop van

een ongesplitst energiebedrijf
31 510, nr. 10 – de motie-Jansen/Vendrik over een nieuwe financiering van investeringen in

duurzame energie
31 510, nr. 11 – de motie-Jansen/Vendrik over uitbreiding van het budget voor

energieonderzoek
31 510, nr. 12 – de motie-Jansen/Vendrik over een meer integrale rapportage bij het

Energierapport 2013
31 510, nr. 13 – de motie-Van der Ham over de beleidsintensiveringen voor

energiebesparing
31 510, nr. 14 – de motie-Samsom c.s. over reservering van de middelen voor de

ontwikkeling van duurzame energie
31 510, nr. 15 – de motie-Samsom c.s. over versnelling van de planning voor het

concessiestelsel voor offshore windenergie
31 510, nr. 16 – de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over dekking van uitgaven

voor innovatie door netbeheerders uit de gereguleerde tariefinkomsten
31 510, nr. 17 – de motie-Vendrik/Jansen over afspraken met exploitanten van

kolencentrales over een aanvulling op het ETS
31 510, nr. 18 – de motie-Vendrik/Jansen over een nieuw Energierapport
31 510, nr. 19 – de motie-Vendrik/Jansen over de versnelde procedure voor windenergie op

zee
31 510, nr. 20 – de motie-Vendrik c.s. over de garantie voor de afname van stroom van

windturbines
31 510, nr. 21 – de motie-Zijlstra over aanpassing van de SDE-regeling
31 510, nr. 22 – de motie-Zijlstra/Graus over een cluster van nucleaire kennis in Nederland
31 510, nr. 23 – de motie-Zijlstra over de rangorde betrouwbaar, betaalbaar en schoon bij

beleidskeuzes
31 510, nr. 24 – de motie-Graus over de kosten van afbouw van alle subsidies voor

windenergie
31 510, nr. 25 – de motie-Graus/Zijlstra over de bouw van een nieuwe kerncentrale
31 510, nr. 26 – de motie-Graus over de uitvoering van de motie-Hessels c.s. (31 510, nr. 5)
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Stemmingen 5. Stemmingen in verband met:
31 759, nr. 2 Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een

vacature bij de Strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet
schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in
Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste
commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:
1. Mr. C.H.W.M. Sterk
2. Prof. mr. M.A. Loth
3. Mr. C.E. Drion

Stemmingen 6. Stemmingen in verband met:
31 759, nr. 3 Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een

vacature bij de Strafkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet
schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in
Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste
commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:
1. Prof. mr. M.A. Loth
2. Mr. P.M.F. van Loon
3. Mr. C.E. Drion

Stemmingen 7. Stemmingen in verband met:
31 759, nr. 4 Het opmaken van een voordracht van drie kandidaten ter vervulling van een

vacature bij de Belastingkamer van de Hoge Raad

De Voorzitter: ik stel voor, in afwijking van het Reglement van Orde, niet
schriftelijk te stemmen en, met toepassing van de regeling vastgelegd in
Kamerstuk 24 663, de voordrachten conform het voorstel van de vaste
commissie voor Justitie als volgt vast te stellen:
1. Mr. P.M.F. van Loon
2. Prof. mr. M.A. Loth
3. Mr. C.E. Drion

Stemming 8. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat uitvoering moties
Landbouwraad

21 501-32, nr. 306 – de motie-Polderman c.s. over het uitvoeren door de regering van moties
over de stellingname

Stemming 9. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over het aftreden van
de minister voor Wonen, Wijken en Integratie

31 776, nr. 2 – de motie-Wilders over een verzoek aan de heer Bos om iedere week een
PvdA-bewindspersoon de laan uit te sturen

Stemmingen 10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Patiënten- en consumen-
tenbeleid

31 476, nr. 3 – de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over instemmingsrecht voor de
instellingen voor langdurig verblijf

31 476, nr. 4 – de motie-Willemse-van der Ploeg c.s. over de bindende voordracht van de
cliëntenraad voor de benoeming van een lid van de raad van toezicht
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Stemmingen 11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Elektronisch Patiënten-
dossier

27 529, nr. 45 – de motie-Gerkens over stillegging van de «geen-bezwaarprocedure» tot de
wetsbehandeling van het epd

27 529, nr. 46 – de motie-Koşer Kaya over de patiënt als sleutelbewaarder van zijn eigen
gegevens

27 529, nr. 47 – de motie-Vermeij c.s. over een gebruiksvriendelijke mogelijkheid om
bezwaar te maken

27 529, nr. 48 – de motie-Omtzigt c.s. over elektronische inzage in het eigen dossier
27 529, nr. 49 – de motie-Agema over schriftelijke toestemming van de patiënt voor het

aanmaken van een epd
27 529, nr. 50 – de motie-Agema over het aan het epd verbinden van een persoonlijke

pincode

Stemmingen 12. Stemmingen over: moties ingediend bij interpellatie-Fritsma over het
verstoren van een lampionnenoptocht

31 782, nr. 1 – de motie-Fritsma c.s. over zwaardere straffen voor straatterroristen
31 782, nr. 2 – de motie-Fritsma c.s. over het inzetten van het leger in probleemwijken
31 782, nr. 3 – de motie-Fritsma c.s. over het kabinet dat zich diep dient te schamen

Stemming 13. Stemming over: motie ingediend bij Regeling van een tegemoetkoming
voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch
zieken en gehandicapten)

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om uitstel van de invoering van
het wetsvoorstel zal eerst worden gestemd over motie nr. 29 alvorens te
stemmen over het wetsvoorstel en de overige moties.

31 706, nr. 29 – de motie-Sap c.s. over uitstel van invoering van de Wtcg

Stemmingen 14. Stemmingen in verband met:
31 706 Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

(Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

Stemverklaring: Agema

31 706 (bijgewerkt t/m nr. 30)

– artikelen 1 t/m 3
– gewijzigd amendement Omtzigt c.s. (30) (invoegen artikel 3a)
– artikelen 4 t/m 23
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 15. Stemmingen over: moties ingediend bij Regeling van een tegemoet-
koming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming
chronisch zieken en gehandicapten)

31 706, nr. 25 – de motie-Leijten over de fiscale aftrekbaarheid van de aanvullende
zorgverzekering

31 706, nr. 26 – de motie-Leijten over behoud van de aftrek voor speciale brillenglazen
31 706, nr. 27 – de motie-Omtzigt c.s. over één webportal voor informatie over de nieuwe

regeling
31 706, nr. 28 – de motie-Tang c.s. over registratie van het gebruik van een rolstoel of

vergelijkbaar hulpmiddel
31 706, nr. 31 – de motie-Weekers c.s. over de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris

voor een vlekkeloze uitvoering van de wet
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Stemmingen 16. Stemmingen in verband met:
31 704 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan

2009)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

31 704 (bijgewerkt t/m nr. 60)

Wijzigingen aangegeven met *

– gewijzigd amendement Sap (45,I)
Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (44,I)

– amendement Remkes/Irrgang (35,I)
Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (44,II)

– amendement Sap (11,I)
– amendement Remkes (30,I en II)
– amendement Sap (11,II en III)
*– amendement Sap (47,I)
– gewijzigd amendement Remkes (39,I)
– gewijzigd amendement Sap (45,II)
*– amendement Sap (47,II en III)

Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (12,I)

– amendement Sap (45,III)
Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (44,III)

– amendement Irrgang (33,I)
*– amendement Sap (47,IV)
– amendement Sap (45,IV)

Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (12,II)

– amendement Sap (45,V)
– amendement Van der Vlies (20)
– amendement Sap (45,VI en VII)
*– amendement Sap (47,V)
– artikel I
– amendement Remkes/Irrgang (35,II)
*– amendement Sap (47,VI)

NB! Indien amendement 35 en 47 beide worden aangenomen vervalt
onderdeel A van artikel II.

Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (12,III)

*– amendement Sap (47,VII)
– artikel II
– amendement Remkes/Irrgang (35,III)
– artikel III
– amendement Sap (11,IV t/m VI)
– amendement Remkes (30,III)

Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (44,IV)

– amendement Remkes/Irrgang (35,IV)
Indien amendement 45 verworpen:
– amendement Sap (44,V)

– artikel IV
– amendement Remkes/Irrgang (35,V)
– artikel V
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– amendement Tang/Cramer (37)
– amendement Irrgang (33,II en III)
– artikel VI
– gewijzigd amendement Remkes (39,II)
– gewijzigd amendement Omtzigt/Cramer (60)
– artikel VII
– artikel VIII
– amendement Sap (23)
– gewijzigd amendement Remkes (42,I)
– gewijzigd amendement Remkes (43,I)

Indien amendement 43 verworpen:
– amendement Sap (10)

– gewijzigd amendement Remkes (42,II)
– amendement Irrgang/Poppe (32)
– artikel IX
– gewijzigd amendement Remkes (42,III)
– artikel X
*– gewijzigd amendement Remkes (42,IV)
– artikel XI
– artikelen XII t/m XVII
– amendement Irrgang (36,I)

Indien amendement 36 verworpen:
– amendement Remkes (17,I)

– amendement Cramer c.s. (40)
– artikel XVIII
– artikel XIX
– amendement Irrgang (36,II)

Indien amendement 36 verworpen:
– amendement Remkes (17,II)

– artikel XX
– gewijzigd amendement Remkes (42,V)
– artikel XXI
– artikelen XXII en XXIII
– gewijzigd amendement Sap (45,VIII)
– artikel XXIV
– amendement Cramer/Omtzigt (50)
– artikel XXV
– artikelen XXVI t/m XXVIII
– amendement Irrgang (36,III)
*– amendement Sap (47,VIII)
– gewijzigd amendement Remkes (43,II)
– gewijzigd amendement Remkes (42,VI)
– amendement Irrgang (33,IV)
– artikel XXIX
– artikel XXX
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 17. Stemmingen in verband met:
31 705 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale

maatregelen 2009)

31 705 (bijgewerkt t/m nr. 17)

– amendement Remkes (13)
– artikel I
– amendement Remkes (10)
– artikel II
– amendement Remkes (12,I)
– artikel III
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– artikelen IV t/m VI
– amendement Remkes (11)
– artikel VII
– artikelen VIII t/m X
– amendement Remkes (12,II)
– artikel XI
– artikelen XII t/m XV
– amendement Remkes (14)

Indien verworpen:
– amendement Omtzigt/Tang (17)

– artikel XVI
– amendement Remkes (12,III)
– artikel XVII
– artikel XVIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 18. Stemmingen in verband met:
31 717 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale

Onderhoudswet 2009)

31 717 (bijgewerkt t/m nr. 7)

– artikelen I t/m XVI
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 19. Stemmingen over: moties ingediend bij het Belastingplan 2009, Overige
fiscale maatregelen 2009 en de Fiscale Onderhoudswet 2009

De Voorzitter: mevrouw Koşer Kaya verzoekt haar moties op stuk nrs. 64
en 65 aan te houden. Dhr. Tang wenst zijn motie op stuk nr. 51 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 704, nr. 48 – de motie-Sap over de toezending van de vergroeningsbrief uiterlijk mei
2009

31 704, nr. 49 – de motie-Tang over onderzoek naar verlaging van het aantal fouten en
correcties bij toeslagen

31 704, nr. 51 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Tang over het niet fiscaal ontmoedigen van sparen
31 704, nr. 52 – de motie-Tony van Dijck over verlaging van het belastingtarief van de

tweede schijf
31 704, nr. 53 – de motie-Cramer/Tang over een heffing op brommers
31 704, nr. 55 – de motie-Cramer over de invoering van een tarief voor stakingswinst
31 704, nr. 56 – de motie-Cramer over vergroening van het lastenkader
31 704, nr. 57 – de motie-Omtzigt/Cramer over een specifiek nut beogende instelling
31 704, nr. 58 – de motie-Omtzigt/Tang over gebruikmaking van DigiD en ENIK door

belastingplichtigen in het buitenland
31 704, nr. 59 – de motie-Omtzigt c.s. over harmonisatie van loonbegrippen
31 704, nr. 61 – de motie-Remkes/Tang over uitbreiding van de mogelijkheden van

banksparen
31 704, nr. 62 – de motie-Remkes over opschorting van het opzeggen van de

autodealerregeling
31 704, nr. 63 – de motie-Remkes over de effecten van de grondslagwijziging van de bpm
31 704, nr. 64 (aangehouden) – de motie-Koşer Kaya over een leefvormneutraal belastingstelsel
31 704, nr. 65 (aangehouden) – de motie-Koşer Kaya/Remkes over proportionaliteit bij het heffen van rente
31 704, nr. 66 – de motie-Van der Vlies over een heffing op vuurwerk
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Stemmingen 20. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voedselzekerheid in
ontwikkelingslanden

De Voorzitter: mevrouw Ferrier wenst haar motie op stuk nr. 41 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 250, nr. 40 – de motie-Van Gent c.s. over borgen door ontwikkelingslanden van hun
eigen voedselzekerheid

31 250, nr. 41 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Ferrier c.s. over het betrekken van ondervoeding en
voedingswaarde bij het voedselzekerheidsbeleid

Stemming 21. Stemming over: motie ingediend bij het VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid
29 237, nr. 82 – de motie-Boekesteijn c.s. over een parlementair onderzoek naar de

evaluatiepraktijk van het ministerie van Buitenlandse Zaken

Stemming 22. Stemming over: moties ingediend bij de Interpellatie-Graus over stijging
van de energienota

31 783, nr. 1 – de motie-Graus over de leveringszekerheid en betaalbaarheid van energie

Stemmingen 23. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotings-
staten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het
jaar 2009

31 700-XI, nr. 21 – de motie-Van Leeuwen over de capaciteit van afdelingen Ruimtelijke
Ordening bij provincies en gemeenten

31 700-XI, nr. 22 – de motie-Van Leeuwen over inzetbaarheid van het grondeigendom van
Fortis Vastgoed

31 700-XI, nr. 23 – de motie-Van Leeuwen over tegengaan van grondspeculatie en
kostenopdrijving

31 700-XI, nr. 24 – de motie-Van Leeuwen over projecten die door projectontwikkelaars worden
uitgesteld

31 700-XI, nr. 25 – de motie-Van Heugten/Vermeij over een ruimtelijk plan voor een
Olympische hoofdstructuur

31 700-XI, nr. 26 (ingetrokken) – de motie-Van Heugten c.s. over een handreiking om onderzoeksplichten te
stroomlijnen

31 700-XI, nr. 27 – de motie-Neppérus over de gevolgen van de aanwijzing van Natura
2000-gebieden op bestemmingenniveau

31 700-XI, nr. 28 – de motie-Neppérus over prioriteit voor doorbraaktechnologieën voor
energietransitie en verbetering van de energie-efficiency

31 700-XI, nr. 29 – de motie-Vermeij c.s. over robuuste financiering voor herstructurering van
verouderde bedrijventerreinen

31 700-XI, nr. 30 – de motie-Vermeij c.s. over technische oplossingen ter vermindering van
radarverstoring

31 700-XI, nr. 31 – de motie-Vermeij c.s. over het expliciet opnemen van schoolpleinen in het
Activiteitenbesluit

31 700-XI, nr. 32 – de motie-Madlener over een ontwikkelingsvisie voor het Groene Hart
31 700-XI, nr. 33 – de motie-Madlener/Vermeij over betaalbare vrije kavels in de Randstad
31 700-XI, nr. 34 – de motie-Madlener over diversiteit van nieuwbouwwoningen
31 700-XI, nr. 35 (aangehouden) – de motie-Madlener over het opschroeven van de nieuwbouw van

huurwoningen
31 700-XI, nr. 36 – de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink over normerende werking van

de rapportage over broeikasgassen
31 700-XI, nr. 37 (aangehouden) – de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over versterken van de

juridische watertoets
31 700-XI, nr. 38 – de motie-Vendrik c.s. over een nieuwe tussenstandrapportage over de

voortgang met Schoon en Zuinig
31 700-XI, nr. 39 – de motie-Vendrik c.s. over een maximale norm voor de uitstoot van

broeikasgassen
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31 700-XI, nr. 40 – de motie-Vendrik/Van der Ham over de CO2-reductie door de
kilometerbeprijzing in 2020

31 700-XI, nr. 41 – de motie-Van der Ham over één methodiek voor de prijszetting voor
bedrijfsontwikkeling

31 700-XI, nr. 42 – de motie-Van der Ham c.s. over binnenstedelijk bouwen niet ten koste laten
gaan van binnenstedelijk groen

31 700-XI, nr. 43 – de motie-Van der Staaij c.s. over wegnemen van de onevenwichtigheid bij
herstructurering van bedrijventerreinen

31 700-XI, nr. 44 – de motie-Poppe/Vendrik over het jaarlijks vaststellen van het aantal te
verwezenlijken saneringen

31 700-XI, nr. 45 – de motie-Poppe/Vendrik over het jaarlijks vaststellen van de
saneringsdoelen voor asbest

31 700-XI, nr. 46 – de motie-Poppe/Vendrik over het oprichten van een asbestteam
31 700-XI, nr. 47 – de motie-Poppe/Vendrik over het in beslag nemen van onderschepte

afvaltransporten
31 700-XI, nr. 48 – de motie-Poppe/Vendrik over staken van de bezuinigingen op menskracht

bij de VROM Inspectie
31 700-XI, nr. 49 (ingetrokken) – de motie-Spies c.s. over fundamentele herbezinning op het geluidbeleid
31 700-XI, nr. 50 – de motie-Spies c.s. over afspraken met de branche over stille banden
31 700-XI, nr. 51 – de motie-Spies c.s. over een nieuwe bestemming voor het budget voor de

subsidie voor roetfilters
31 700-XI, nr. 52 – de motie-Spies c.s. over een budget voor ondersteuning van de expeditie

Himalaya Alert
31 700-XI, nr. 53 – de motie-Spies c.s. over het aansluiten van de criteria voor duurzaam

inkopen bij gangbare keurmerken
31 700-XI, nr. 54 – de motie-Ouwehand/Vendrik over concrete doelstellingen voor

verduurzaming van de eiwitconsumptie
31 700-XI, nr. 55 – de motie-Ouwehand c.s. over het nader uitwerken van het principe «de

vervuiler betaalt»
31 700-XI, nr. 56 – de motie-Ouwehand c.s. over verkleining van de ecologische voetafdruk
31 700-XI, nr. 57 – de motie-Ouwehand c.s. over de informatievoorziening rondom

bouwplannen
31 700-XI, nr. 58 – de motie-Ouwehand/Vendrik over het waarborgen van de belangen van

natuur en milieu

Stemming 24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2009

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 69 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 700-XVI, nr. 69 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Ouwehand over een nulmeting naar de huidige
eiwitconsumptie in Nederland

Stemmingen 25. Stemmingen over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg van
de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer over de voortgangsrapportage Schoon en Zuinig

31 209, nr. 49 – de motie-Van der Ham c.s. over het doorrekenen van de investeringen in
klimaat- en energiebeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving

Stemmingen 26. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mensenhandel
28 638, nr. 37 – de motie-De Pater van der Meer c.s. over artsen die medische ingrepen

verrichten zonder autonome beslissing van de patiënt
28 638, nr. 38 – de motie-Teeven/De Roon over het niet instellen van een reflectieperiode

op Schiphol

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda A–9



Stemmingen 27. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over activiteiten van
Marokkaanse inlichtingendiensten in Nederland

28 844, nr. 27 – de motie-Griffith over migrantengroepen die kwetsbaar zijn voor
ongewenste inmenging

28 844, nr. 28 – de motie-Griffith over een Europese aanpak van ongewenste inmenging
28 844, nr. 29 – de motie-Karabulut over het bij het komend bezoek aan Marokko aan de

orde stellen van ongewenste beïnvloeding
28 844, nr. 30 – de motie-Karabulut over ongewenste beïnvloeding van Nederlandse imams
28 844, nr. 31 – de motie-Fritsma over het ontheffen uit hun functie van 9 imams

28. VAO Evaluatie natuurwetgeving (AO d.d. 6 november 2008)

29. VAO Mestbeleid (AO d.d. 2 oktober 2008)

30. VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (11 november 2008)

31. VAO Piraterij (AO d.d. 30 oktober 2008)

32. VAO Anders Betalen voor Mobiliteit (AO d.d. 30 oktober 2008 en
18 november 2008)

31 700-X 33. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2009

31 700-XV 34. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

31 700-E 35. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het
jaar 2009

Stemmingen 36. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009 (dupliek)

31 561 37. Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden
Europees Parlement in verband met de totstandkoming van het Statuut van
de leden van het Europees Parlement

31 515 38. Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlakte-
wateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van
verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

39. Gezamenlijke behandeling van:
31 450 Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van

Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand
gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van
kernmateriaal (Trb. 2006, 81)

31 449 Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van
het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal

31 522 40. Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering
van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad
van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de
lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in
handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79)

31 354 41. 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)
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31 436 42. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en
versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden
en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en
getuigen)

31 358 43. Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze
bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de
ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

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

Stemmingen 3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de JSF

De Voorzitter: mw. Van Velzen wenst haar motie op stuk nr. 112 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

26 488, nr. 111 – de motie-Van Velzen over het niet nemen van het besluit tot aanschaf van
JSF-toestellen in februari 2009

26 488, nr. 112 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Van Velzen over het geluidsniveau als criterium
26 488, nr. 113 – de motie-Van Velzen/Brinkman over opschorting van het besluit over

aanschaf van de JSF-toestellen tot het besluit over de vervanging van de
F-16 is genomen

26 488, nr. 114 – de motie-Pechtold over extra tijd voor kandidaat-producenten voor een
simulatie

26 488, nr. 115 – de motie-Pechtold over het geluidsaspect als onderdeel van een
kwalitatieve vergelijking

26 488, nr. 116 (aangehouden) – de motie-Voordewind/Eijsink over uitstel van het besluit tot aankoop van de
testvliegtuigen

26 488, nr. 117 – de motie-Brinkman over uitstel van de beslissing over aanschaf tot er een
goede kandidaat beschikbaar is

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg 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

31 701, nr. 6 – de motie-Van Raak over het verminderen van de inhuur van externen
31 701, nr. 7 – de motie-Van Raak over een onderzoek naar het overtreden van regels bij

inhuren
31 701, nr. 8 (ingetrokken) – de motie-Van der Burg over het belonings- en waarderingssysteem van

overheidspersoneel
31 700-C, nr. 7 (aangehouden) – de motie-Van Raak over de spaargelden van provincies en gemeenten
31 700-B, nr. 6 – de motie-Heijnen c.s. over de gevolgen van een krimpende bevolking voor

gemeenten
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Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het
onderdeel Politie van de begroting BZK

31 700-VII, 29 628, nr. 10 – de motie-Van Raak over het afzien van de voorgenomen bezuinigingen op
de politie

31 700-VII, 29 628, nr. 11 – de motie-Van Raak over de nieuwe reiskostenvergoedingen voor agenten
31 700-VII, 29 628, nr. 12 – de motie-Brinkman over 10% minder politiechefs vanaf de rang van

commissaris
31 700-VII, 29 628, nr. 13 (ingetrokken) – de motie-Brinkman over het bij de formatie betrekken van de externe inhuur
31 700-VII, 29 628, nr. 14 – de motie-Brinkman over een overzicht van «politie in blauw» en «politie niet

in blauw»

6. VAO Concretisering Microfinanciering Nederland (AO d.d. 30 oktober 2008)

7. VAO Uitzetten Nationaal Vervoer Bewijs in Rotterdam (AO 11 november
2008)

8. VAO Valys (AO d.d. 11 november 2008)

9. VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19 november 2008)

10. VAO Taxi (AO d.d. 19 november 2008)

11. VAO Zorgzwaartepakketten (AO d.d. 20 november 2008)

31 700-XII 12. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

31 700-XVIII 13. Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

31 446 14. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzi-
gingen)

31 430 15. 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 16. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie (re- en dupliek)

31 411 17. 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)

31 550 18. Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in
verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

31 301 19. Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel
door een depotstelsel)

31 058 20. Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

31 563 21. Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
in verband met het mogelijk maken van systematische verstrekking van
gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie
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30 907 22. Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het
burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

31 458 23. Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere
wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de
bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging
boetestelsel financiële wetgeving)

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

31 071 6. Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de
Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (re- en dupliek)

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)

30 826 8. Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een
verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (voortzetting)

31 590 9. Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen
bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek
Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)

30 585 10. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstruc-
turering van de Raad van State (heropening)

31 124 11. Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de
Algemene wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)

Wetgevings-, notaoverleggen 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 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
onderdeel Visserij van de begroting LNV voor 2009
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Maandag 1 december 2008 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
initiatiefnota «Oog voor de toekomstige toegankelijkheid – over kleine
scholen» (31 526)

Maandag 8 december 2008 van 11.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel hoger onderwijs van de begroting OCW voor het jaar 2009

Maandag 15 december 2008 van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT

Maandag 15 december 2008 van 14.00 – 17.00 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
21 november 2008)

CDA 191,3 minuten
PvdA 174 minuten
SP 132 minuten
VVD 128,5 minuten
PVV 74,5 minuten
GroenLinks 82,5 minuten
ChristenUnie 68 minuten
D66 43,5 minuten
PvdD 58,5 minuten
SGP 52 minuten
Lid Verdonk 24 minuten
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