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Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:
Ik stel aan de Kamer voor, in te stemmen met het volgende
schema voor de begrotingsbehandeling in het najaar 2018:

- de week van 2 oktober de Algemene Financiële
Beschouwingen;
- de week van 9 oktober Algemene Zaken, de Koning en
Koninkrijksrelaties;
- de week van 16 oktober Economische Zaken en Klimaat
en Binnenlandse Zaken;
- de week van 30 oktober Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- de week van 6 november Infrastructuur en Waterstaat
en Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
- de week van 13 november Buitenlandse Zaken;
- de week van 20 november Justitie en Veiligheid en
Defensie;
- de week van 27 november Buitenlandse Handel en Ont-
wikkelingssamenwerking en Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid;
- 4 december stemmingen over alle begrotingen.

Ik stel daarbij voor de volgende spreektijden aan de fracties
voor de begrotingsbehandeling toe te kennen:

- VVD 430 minuten;
- PVV 300 minuten;
- CDA en D66 290 minuten;
- GroenLinks en SP 240 minuten;
- PvdA 190 minuten;
- ChristenUnie en Partij voor de Dieren 150 minuten;
- 50PLUS 140 minuten;
- SGP en DENK 130 minuten;
- Forum voor Democratie 120 minuten.

Ik stel aan de Kamer voor de Eerste Kamer te laten weten
dat de heer Snels de plaats zal innemen van mevrouw
Voortman bij de verdediging van het voorstel van wet
houdende regels over de toegankelijkheid van informatie
van publiek belang (Wet open overheid) (33328).

Voorts stel ik voor de volgende bij de Eerste Kamer inge-
diende voorstellen van wet in te trekken:

- Voorstel van wet van het lid M. Vos houdende tweede
wijziging van het voorstel van wet van het lid M. Vos tot
wijziging van de Wet milieubeheer (duurzaam geproduceerd
hout) (23982) en het voorstel van wet van het lid M. Vos tot
wijziging van het voorstel van wet Duurzaam hout (26998);
- Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een
mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het
overgangsrecht in de wet van 26 november 2010, houdende
wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
(stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschap-
pen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010,
789) (32884).

Ik stel voor de volgende wetsvoorstellen toe te voegen aan
de agenda van de Tweede Kamer:

- Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest
en asbesthoudende producten) (34675);
- Wijziging van de departementale begrotingsstaat van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor
het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Kli-
maat enveloppe regeerakkoord) (34903);
- Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van
de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende
invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstof-
fenheffing van de gebruiker (34542).

Ik stel voor dinsdag 19 juni aanstaande ook te stemmen
over de moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over
Jaarverslag en Slotwet 2017 van het ministerie van Veilig-
heid en Justitie en over drie brieven van de vaste commissie
voor Europese Zaken (34941, nr. 6, 34966, nr. 1 en 34965,
nr. 1).

Ik deel mee dat de volgende aangehouden moties zijn ver-
vallen: 33037-246; 29398-596; 22112-2514; 22112-2519;
31409-177; 30175-282; 30196-571; 25422-213; 25422-214;
34627-37; 31765-301; 31765-304; 24095-431; 34812-9; 34775-
VII-64; 30420-266; 31015-145; 31015-146.

Aangezien voor de volgende stukken de termijnen zijn ver-
streken, stel ik voor deze stukken voor kennisgeving aan te
nemen: 34944-1; 34946-1; 34945-1; 34947-1.

Ik stel voor de volgende stukken van de stand van werkzaam-
heden af te voeren: 34941-4; 22112-2557; 22112-2497; 22112-
2496; 34950-5; 33997-118; 33529-468; 33529-469; 34775-XIII-
142; 25087-205; 31532-191; 34267-11; 33997-115; 27529-154;
29689-881; 32805-58; 27529-151; 29689-873; 27529-150;
30850-44; 24095-438; 24095-437; 27529-157; 29515-424;
27529-156; 31532-194; 31532-197; 31532-193; 31532-190;
31532-189; 31532-188; 31532-183; 31532-180; 31288-628;
31865-115; 2018Z09044; 34775-VIII-127; 34775-VIII-137;
29338-164; 34775-XIII-139; 2018Z09399; 2018Z09851; 34775-
VIII-138; 29338-165; 19637-2388; 26643-537; 34843-25; 24077-
414; 24077-415; 24077-410; 24077-411; 31109-24; 29754-446;
23987-230; 32735-184; 2018Z10088; 31532-152; 34957-5;
34627-46; 31288-579; 34550-VIII-138; 29338-155; 29338-157;
29338-158; 34775-VIII-125; 29338-159; 27406-226; 34775-VIII-
132; 29338-161; 29338-162; 29338-163; 34372-26; 30952-309;
21501-31-484; 34924-4; 22112-2541; 22112-2543; 22112-2560;
22112-2544; 2018Z09376; 2018Z05649; 31125-81; 31125-80;
31125-79; 31125-84; 34775-VI-96; 32404-85; 29984-767;
29984-771; 29984-769; 29984-768; 29984-770; 21501-33-704;
29984-765; 29984-764; 23645-663; 29984-761; 29984-763;
32404-84; 29984-762; 22026-504; 34775-A-58; 33411-9; 31532-
195; 21501-07-1513; 22112-2563.

Ik stel voor toe te voegen aan de agenda:

- het VAO ICT Defensie, met als eerste spreker mevrouw
Bruins Slot namens het CDA;
- het VAO NVWA, met als eerste spreker de heer Moorlag
namens de PvdA.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
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