
A AOPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 20 januari 14.00 uur

Woensdag 21 januari 10.15 uur

Donderdag 22 januari 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de verloskunde in
Zeeuwse ziekenhuizen

27 295, nr. 118 – de motie-Van Gerven/Sap over een ambulance bij bevallingen in Vlissingen
27 295, nr. 119 – de motie-Van Gerven c.s. over weer op volwaardig niveau brengen van de

verloskundige zorg in Vlissingen
27 295, nr. 120 – de motie-Van Gerven over tegengaan van de fusie tussen de Zeeuwse

ziekenhuizen
27 295, nr. 121 – de motie-Agema over garanderen van de keuzevrijheid voor thuis bevallen

Stemmingen 4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Godslastering
31 700-VI, nr. 64 – de motie-Van der Staaij over handhaving van de artikelen 147 en 137c van

het Wetboek van Strafrecht
31 700-VI, nr. 94 – de motie-Van der Ham c.s. over verwijderen van het verbod op

godslastering uit het Wetboek van Strafrecht
31 700-VI, nr. 95 – de motie-Teeven c.s. over gescheiden voorstellen tot wijziging/verwijdering

van de artikelen 137c en 147 Sr
31 700-VI, nr. 96 – de motie-De Wit c.s. over niet toezenden van voorstellen tot wijziging van

artikel 137c Sr
31 700-VI, nr. 97 – de motie-De Roon over niet invoegen van de woorden «of middellijk» in

artikel 137c

31 700-VI, nr. 98 – de motie-De Roon over schrappen van de strafbaarstelling van belediging
wegens godsdienst of levensovertuiging
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Stemmingen 5. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de voorge-
nomen verkoop van Essent

31 700-XIII, nr. 51 – de motie-Kant over de aandeelhouders van Essent ertoe te bewegen, af te
zien van de verkoop van de aandelen Essent aan RWE

31 700-XIII, nr. 52 – de motie-Kant c.s. over een eventueel besluit tot verkoop van de aandelen
Essent aan RWE te vernietigen indien RWE niet is gesplitst

31 700-XIII, nr. 53 – de motie-Graus over het verhinderen van de voorgenomen overname van
Essent door RWE

Stemmingen 6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verzamel AO Defensie
31 700-X, nr. 76 – de motie-Brinkman over toestemming voor militairen om in uniform, in eigen

tijd, deel te nemen aan de Gay Pride
31 700-X, nr. 77 – de motie-Eijsink c.s. over uiterlijk in de maand september 2009 aanbieden

van de blauwdruk Opleiding &Training

Stemmingen 7. Stemmingen in verband met:
31 324 (R 1844) Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de

reisdocumentenadministratie

31 324 (bijgewerkt t/m nr. 8)

– artikelen I, aanhef
– amendement Brinkman (8, I t/m III)
– artikel I
– artikel II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen 8. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Paspoortwet in
verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie
De Voorzitter: dhr. Heijnen wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen en
dhr. Pechtold wenst zijn motie op stuk nr. 17 te wijzigen en nader te
wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.

31 324, nr. 13 – de motie-Knops over beperken van de kostenstijging voor gezinnen bij de
invoering van «één persoon per paspoort»

31 324, nr. 14 (gewijzigd) – de gewijzigde motie-Heijnen over beperken van de kosten van het nieuwe
paspoort

31 324, nr. 16 – de motie-Brinkman over een verbod op het dragen van een hoofddoek op
een pasfoto op een reisdocument

31 324, nr. 17 (gewijzigd, was nr. 15
en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Pechtold/Azough over voorkomen van
onevenredige lastenverzwaring voor alleenstaanden en mensen zonder
kinderen

9. VAO Suriname (AO d.d. 17 december 2008) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie

10. Spoeddebat over de persverklaring van de minister van Defensie over
zijn uitspraken tijdens het vragenuur van 13 januari met maximum
spreektijden van 3 minuten per fractie

11. Debat over de situatie bij gehandicapteninstelling Philadelphia met
maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

12. Debat over de toegang tot planbureaus met maximum spreektijden van
4 minuten per fractie

31 386 13. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het
deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de
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mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele
andere wijzigingen (voortzetting)

31 466 14. Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband
met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg

31 592 15. Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele andere wetten met het oog
op integratie van verplichtingen op het terrein van milieuverslaglegging

31 726 16. Wijziging van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en de
Kadasterwet (aanvulling, verduidelijking en enige technische verbeteringen
van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en aanvulling van de
Kadasterwet in verband met de toedeling van taken aan de Dienst voor het
kadaster en de openbare registers ten aanzien van de landelijke voorziening
voor de basisregistraties adressen en gebouwen)

31 391 17. Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van
Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelin-
gen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken
en leemten

31 539 (R 1865) 18. Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een
aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

31 425 19. Aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de
toetreding door het Koninkrijk tot het op 2 mei 1996 te Londen tot stand
gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het op 19 november 1976 te
Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid
voor maritieme vorderingen (Trb. 1997, 300)

31 555 20. Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de
Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van
wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59)
(wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke
sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)

31 569 21. Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de struc-
turele regeling van de overgang van werknemers bij de overgang van een
concessie voor openbaar vervoer alsmede van de Spoorwegwet in verband
met de begrenzing van stamlijnen

Dinsdag 27 januari 14.00 uur

Woensdag 28 januari 10.15 uur

Donderdag 29 januari 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:
31 446 Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)

30 520 4. Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en
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Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn
bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

31 124 5. Aanpassing van bijzondere wetten aan de vierde tranche van de Algemene
wet bestuursrecht (Aanpassingswet vierde tranche Awb)

31 354 6. 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)

31 458 7. Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere
wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegd-
heid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel
financiële wetgeving)

31 467 8. Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het
Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burge-
meester en de bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen van
maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme, ernstige overlast of ernstig
belastend gedrag jegens personen of goederen (maatregelen bestrijding
voetbalvandalisme en ernstige overlast)

30 874 (R 1818) 9. Voorstel van rijkswet van het lid Van der Staaij houdende verklaring dat er
grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de
Grondwet, strekkende tot invoering van het vereiste van een meerderheid van
twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen in de Staten-Generaal voor
de goedkeuring van verdragen betreffende de Europese Unie

31 352 10. Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot
aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel
van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet
bestuurlijke lus Awb)

31 736 11. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en
enige andere wetten, houdende maatregelen om ook wanbetalers voor hun
zorgverzekering te laten betalen (structurele maatregelen wanbetalers
zorgverzekering)

31 579 12. Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van
diensten op de interne markt (Dienstenwet)

31 071 13. Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de
Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) (re- en dupliek)

30 826 14. Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een
verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (voortzetting)

31 058 15. 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)

31 538 16. Goedkeuring van het op 18 oktober 2007 te Velsen totstandgekomen
Verdrag tussen het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse
Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden en de Portugese Republiek tot
oprichting van het Europees Gendarmeriekorps EUROGENDFOR (Trb. 2007,
227)

30 585 17. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstruc-
turering van de Raad van State (heropening)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda A–4



31 439 18. Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de
behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen)

31 518 19. Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot
invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de
buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet
deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade)

31 301 20. Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel
door een depotstelsel)

Dinsdag 3 februari 14.00 uur

Woensdag 4 februari 10.15 uur

Donderdag 5 februari 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

4. Gezamenlijke behandeling van:
30 424 Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige

andere wetten in verband met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en
het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
brengen van de commissarissen van de Koning, de burgemeesters en de
bestuurders van waterschappen

30 425 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet
vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet schadeloosstelling, uitkering en
pensioen leden Europees Parlement, de Provinciewet en de Gemeentewet in
verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit
nevenfuncties

30 426 Wijziging van de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en enige
andere wetten in verband met de wijziging van de hoogte van de bezoldiging
van de ministers, de minister president, de staatssecretarissen, de leden van
de Raad van State, de leden van de Algemene Rekenkamer en de Nationale
ombudsman

30 427 Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van
politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat en
topambtenaren (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en
topambtenaren)

30 693 Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers
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Dinsdag 10 februari 14.00 uur

Woensdag 11 februari 10.15 uur

Donderdag 12 februari 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

Dinsdag 3 maart 14.00 uur

Woensdag 4 maart 10.15 uur

Donderdag 5 maart 10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen

30 645 4. 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)

Wetgevings-, notaoverleggen Er zijn de komende week geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes – 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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