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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 februari

14.00 uur

Woensdag 18 februari

10.15 uur

Donderdag 19 februari

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
31 581, nr. 5
31 581, nr. 8 (aangehouden)
31 581, nr. 9

Stemmingen
31 753, nr. 5
31 753, nr. 6
31 753, nr. 7
31 753, nr. 8

Stemmingen
31 579
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3. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het VAO Aanpak wilde
zwijnen en trophy hunting
– de motie-Graus over een verbod op het organiseren van trophy- en
gamehuntingreizen
– de motie-Thieme c.s. over de onderzoeksopzet van de proef met een
jachtvrij gebied
– de motie-Thieme c.s. over een jachtvrije zone voor zwijnen in het
Kroondomein
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand
– de motie-De Wit/Azough over afzien van de aanpassing van het bereik van
de toevoegingen inzake vervolgberoepen bij vreemdelingenbewaring in 2009
– de motie-Heerts/Van Vroonhoven-Kok over een ambassadeur proactieve
geschiloplossing bij alle ministeries en rijksdiensten
– de motie-Teeven/De Wit over afzien van de voorgenomen bezuinigingen en
het verlengen van de piketfase
– de motie-Pechtold over het niet teruggrijpen naar het verzekeringsstelsel
indien de voorgestelde bezuinigingen niet worden gehaald
5. Stemmingen in verband met:
Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten
op de interne markt (Dienstenwet)
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31 579 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)
–
–
–
–
–
Stemmingen

31 579, nr. 9
31 579, nr. 10
31 579, nr. 11
31 579, nr. 12
31 579, nr. 13

Stemmingen
31 371, nr. 113
31 371, nr. 114
31 371, nr. 115
31 371, nr. 116

Stemmingen
31 458

artikelen 1 t/m 27
amendement Vos (8) (invoegen artikel 27a)
artikelen 28 t/m 65
beweegreden
wetsvoorstel

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Implementatie van Europese
regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt
(Dienstenwet)
– de motie-Jan Jacob van Dijk c.s. over het naleven van de bepalingen uit de
Dienstenrichtlijn door decentrale overheden
– de motie-Elias over taalgebruik in de informatievoorziening dat voldoet aan
het Schrijfwijzermodel
– de motie-Elias over toepassing van de lex silencio op meer
vergunningstrajecten
– de motie-Van der Ham/Jan Jacob van Dijk over een constructieve opstelling
ten aanzien van aanpassingen en uitbreidingen van de Dienstenrichtlijn
– de motie-Van der Ham/Elias over evaluatie van de werking van het virtuele
«één-loket»
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Bonussen ABN AMRO
– de motie-Tony van Dijck over stopzetten van bonussen bij ondernemingen
die met belastinggeld worden ondersteund
– de motie-Tony van Dijck over limiteren van salarissen bij instellingen die
met belastinggeld worden ondersteund
– de motie-Weekers c.s. over sluiten van een herenakkoord met de financiële
sector
– de motie-Tang c.s. over prudentieel toezicht op het beloningsbeleid van
financiële instellingen
8. Stemmingen in verband met:
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)
De stemmingslijst wordt nader rondgedeeld.

Stemmingen
31 521, nr. 9
31 521, nr. 10
31 521, nr. 11
31 521, nr. 12
31 521, nr. 13
31 521, nr. 14

Stemmingen
30 523, nr. 28
30 523, nr. 29
30 523, nr. 30 (ingetrokken)

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Contractvervoer taxi
– de motie-Roemer c.s. over het verplicht raadplegen van gebruikersgroepen
door decentrale overheden
– de motie-Roemer c.s. over de verplichting om minimumeisen in de
bestekken op te nemen
– de motie-Roemer c.s. over onafhankelijke monitoring van contracten
– de motie-Roefs/Mastwijk over een handzaam schema voor
klachtenregelingen
– de motie-Roefs/Aptroot over het ontwikkelen van instrumenten om de
werking van kwaliteitseisen te beoordelen
– de motie-Aptroot/Roemer over een jaarlijkse rapportage over ingediende
klachten
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Binnenvaart
– de motie-Roemer/Madlener over opschorting van de deadline om te
voldoen aan de CCR-eisen
– de motie-Roemer over een modern systeem voor evenredige
vrachtverdeling voor kleine binnenvaartschepen
– de motie-Aptroot/Roefs over toepassing van de hardheidsclausule vóór
afkeuring van een schip

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda

A–2

30 523, nr. 31

– de motie-De Rouwe over overleg met de sector over gesignaleerde
knelpunten

Stemming

11. Stemming over: motie ingediend bij het debat over de voortgang in
kinderpornozaken
De Voorzitter: mw. Gerkens wenst haar motie op stuk nr. 106 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Gerkens c.s. over forse uitbreiding van de
opsporingscapaciteit inzake seksueel geweld tegen minderjarigen

31 700-VI, nr. 107 (gewijzigd, was
nr. 106)

12. VAO Vertrouwelijkheid informatie evaluatie vervanging F-16 (AO d.d.
4 februari 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
13. VAO Toepassing van de Mosquito (AO d.d. 28 januari 2009) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
14. VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 28 januari 2009) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
15. VAO Ammoniak (AO d.d. 22 januari 2009) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
16. VAO Luchtkwaliteit (AO d.d. 4 februari 2009) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
17. VAO Schiphol/luchtvaart/Aldersadvies (AO d.d. 5 februari 2009) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
18. VAO Verbetering dienstverlening en vermindering regeldruk (AO d.d.
5 februari 2009) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
19. VAO Nota Agenda Landschap (AO d.d. 28 januari 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
20. Interpellatie-Kant over de uitlatingen van een voormalig topambtenaar
over de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak met maximum spreektijden
van 5 minuten per fractie
21. Spoeddebat over de maatregelen in het kader van de kredietcrisis met
maximum spreektijden van 5 minuten per fractie
22. Spoeddebat over het eenzijdig opzeggen van zorgcontracten met
maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

30 424

30 425

30 426

23. Gezamenlijke behandeling (1e TK) 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
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30 427

30 693

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

31 589

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

31 466

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

30 174

26. 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 (1e TK)

30 372

27. Voorstel van wet van de leden Kalma, Halsema en Van der Ham,
houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend
referendum) (1e TK)

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
4. VAO Slachtofferbeleid (AO d.d. 11 februari 2009) met maximum
spreektijden van
2 minuten per fractie
5. VAO SUWI-onderwerpen (AO d.d. 11 februari 2009) met maximum
spreektijden van
2 minuten per fractie
6. VAO Migratie en Ontwikkeling (AO d.d. 12 februari 2009) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
7. Debat over de beveiliging van Schiphol met maximum spreektijden van
4 minuten per fractie

30 645

8. 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)
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30 826

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

31 354

10. 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

11. 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

12. 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)

13. 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

14. 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

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)

31 124

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

31 504 (R 1864)

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

31 531

18. 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)

31 352

19. 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) (voortzetting)

31 538

20. 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)

30 520

21. 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)
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31 301

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

31 767

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

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

31 117

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

31 071

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

31 751

6. 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

31 518

7. 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)

31 527

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

31 546

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

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 16 februari van 11.00–17.00 uur
Van de vaste commissies voor Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 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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Er wordt niet vergaderd op woensdag 25 maart 2009 in verband met de
Conferentie Parlementaire Zelfreflectie.
Er wordt niet vergaderd op donderdag 4 juni 2009 in verband met de
verkiezing van de leden van het Europees Parlement
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