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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 februari

14.00 uur

Woensdag 11 februari

10.15 uur

Donderdag 12 februari

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
31 446

3. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)
De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

Stemmingen
31 439

4. Stemmingen in verband met:
Regels met betrekking tot voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de
behandeling en registratie van klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke
antidiscriminatievoorzieningen)
31 439 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)
– artikel 1
– artikel 2, aanhef
– amendement Dibi (11)
– amendement Ortega-Martijn (8)
– gewijzigd amendement Ortega-Martijn (12) (invoegen nieuwe onderdelen c
en d)
– artikel 2
– artikel 3 t/m 7
– beweegreden
– wetsvoorstel

OVG1536
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Stemmingen

31 439, nr. 13
31 439, nr. 14
31 439, nr. 15 (aangehouden)

Stemmingen
31 371, nr. 98
31 371, nr. 99
31 371, nr. 100
31 371, nr. 101
31 371, nr. 102
31 371, nr. 103
31 371, nr. 104
31 371, nr. 105
31 371, nr. 106
31 371, nr. 107
31 371, nr. 108

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Regels met betrekking tot
voorzieningen op gemeentelijk niveau voor de behandeling en registratie van
klachten over discriminatie (Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen)
– de motie-Karabulut/Dibi over het oormerken van de financiële middelen
voor de antidiscriminatievoorziening
– de motie-Karabulut over aansluiting bij het advies van de Regiegroep Borst
– de motie-Ortega-Martijn/Dibi over een pilot met een sms-dienst voor het
melden van discriminatie in de horeca
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de recente
ontwikkelingen met betrekking tot ING
– de motie-De Nerée tot Babberich over aanpassing van de bestaande IFRSen US GAAP-regelgeving
– de motie-Tony van Dijck over geen bonus meer uitkeren zolang de schuld
aan de Staat niet is afgelost
– de motie-Tony van Dijck over het stopzetten van de sponsoring door ING
– de motie-Tony van Dijck over het gebruiken van overtollige
overheidsuitgaven voor belastingverlaging bij burgers
– de motie-Irrgang/Vendrik over gebruikmaken van de clausule «subject to
parliamentary approval»
– de motie-Irrgang/Vendrik over niet toekennen van een bonus aan
medewerkers van ING
– de motie-Weekers over het halfjaarlijks aan de Kamer leveren van een
gedetailleerd en actueel overzicht
– de motie-Tang c.s. over het pas overgaan tot nationalisatie van een
systeembank als alle andere mogelijkheden ontoereikend zijn
– de motie-Tang c.s. over mogelijke winsten en verliezen van alle ingrepen
– de motie-Vendrik c.s. over het tijdig en desnoods vertrouwelijk informeren
van de Kamer
– de motie-Vendrik over in latere gezonde jaren terugbetalen van eventuele
verliezen van de Staat
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitvoeringsbesluit WTZi
De Voorzitter: mw. Van Miltenburg verzoekt haar motie op stuk nr. 110
aan te houden.

27 659, nr. 107
27 659, nr. 108
27 659, nr. 109
27 659, nr. 110 (aangehouden)

Stemmingen
31 569

– de motie-Van Gerven/Leijten over uitstel van de liberalisering van de
kapitaallasten in de care
– de motie-Van Gerven/Leijten over het onmogelijk maken van winstuitkering
in de care via onderaanbestedingen
– de motie-Van Miltenburg over uitstel van sluiting van het bouwcollege
– de motie-Van Miltenburg over een stappenplan met tijdpad voor de
oplossing van het kapitaallastenprobleem
8. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de structurele
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
31 569
De Voorzitter: op verzoek van de fractie van de VVD stemmen wij
afzonderlijk over artikel I en vervolgens over de overige artikelen van dit
wetsvoorstel.
– artikel I
– artikelen II t/m V
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N.B. Indien artikel I is verworpen, vervalt in de beweegreden de zinsnede
«dat het wenselijk is een permanente status te verlenen aan de bepalingen
betreffende de overgang van werknemers bij overgang van een concessie
voor openbaar vervoer en»
– beweegreden
N.B. Indien artikel I is verworpen, komt het opschrift van het wetsvoorstel te
luiden: Wijziging van de Spoorwegwet in verband met de begrenzing van
stamlijnen
– wetsvoorstel
Stemmingen
31 778, nr. 4

9. Stemmingen in verband met:
Brief van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie over de
Subsidiariteitstoets van het voorstel tot herschikking van de richtlijn over
energieprestaties van gebouwen
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de algemene
commissie voor Wonen, Wijken en Integratie te besluiten en in te
stemmen met de conceptbrief aan de vice-voorzitter van de Europese
Commissie en deze ter kennis te brengen van de Europese Commissie
met een afschrift aan het Europees Parlement, de Raad, de COSAC en
de Nederlandse regering.
10. VAO Razeb (AO d.d. 22 januari 2009) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
11. VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 17 december 2008 en
28 januari 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
12. VAO Nota Agenda Landschap (AO d.d. 28 januari 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO Contractvervoer taxi (AO d.d. 19 november 2008 en 29 januari
2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO Binnenvaart (AO d.d. 3 februari 2009) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie

31 352

15. 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)

31 466

16. Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband
met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg (re- en dupliek)

31 579

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

31 767

18. Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het vergroten van
kansen op werk voor langdurig werklozen

30 174

19. Voorstel van wet van de leden Halsema, Kalma en Van der Ham
houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van
bepalingen inzake het correctief referendum
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30 372

20. Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham,
houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend
referendum)

31 458

21. 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 17 februari

14.00 uur

Woensdag 18 februari

10.15 uur

Donderdag 19 februari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Vertrouwelijkheid informatie evaluatie vervanging F-16 (AO d.d.
4 februari 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
5. VAO Toepassing van de Mosquito (AO d.d. 28 januari 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 28 januari 2009) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Ammoniak (AO d.d. 22 januari 2009) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
8. VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 4 februari 2009) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie

31 071

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

31 538

10. 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)

31 124

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

31 504 (R 1864)

12. Wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband met het tegengaan van
ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht

31 531

13. Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Aptroot en Vos houdende
wijziging van de Mededingingswet ter versoepeling van de uitzondering op het
verbod van mededingingsafspraken (versoepeling uitzondering verbod van
mededingingsafspraken)
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31 751

14. Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van
bestuur en enkele andere wetten in verband met de inwerkingtreding van de
Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

30 520

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

30 424

30 425

30 426

30 427

30 693

16. Gezamenlijke behandeling van:
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
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
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
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)
Invoering van een beloningsstructuur voor politieke ambtsdragers

31 518

17. 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)

31 589

18. Wijziging van de Wet milieubeheer (implementatie en derogatie luchtkwaliteitseisen)

31 301

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

31 527

20. Wijziging van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden en de Wet op de waterhuishouding (aanwijzing en
kwaliteit van zwemwateren)

31 546

21. Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet
ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure

Dinsdag 3 maart

14.00 uur

Woensdag 4 maart

10.15 uur

Donderdag 5 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat over de beveiliging van Schiphol met maximum spreektijden van
4 minuten per fractie
30 645

5. 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

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

31 354

7. 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)

31 467

8. Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van Strafvordering en het
Wetboek van Strafrecht ter regeling van de bevoegdheid van de burgemeester 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)

31 575

9. Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet Landelijk
Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie

30 874 (R 1818)

10. 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

31 391

11. Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van
Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde
wetstechnische gebreken en leemten

31 058

12. 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)

Dinsdag 10 maart

14.00 uur

Woensdag 11 maart

10.15 uur

Donderdag 12 maart

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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31 117

4. Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening (Wet veiligheidsregio’s)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 16 februari van 11.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de MobiliteitsAanpak
Maandag 9 maart van 10.15 – 15.15 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over de Structuurvisie Randstad (31 089)

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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