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Alle openbare Kamervergaderingen
worden uitgezonden via de
draadomroep van de Tweede Kamer.
Voorts worden alle met een *
aangeduide vergaderingen
uitgezonden

A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 december

14.00 uur

Woensdag 12 december

10.15 uur

Donderdag 13 december

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemming

30 844, nr. 25

Stemmingen
30 844

3. Stemming over: motie ingediend bij Regels inzake een vergunningstelsel
met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving
en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke
leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– de motie-Van Leeuwen over het eerst bespreken van het rapport over
kosten en baten van ICT-projecten
4. Stemmingen in verband met:
Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van
invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen
op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht)
GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST
Wijzigingen staan aangegeven met een *
30 844 (bijgewerkt t/m nr. 39)
De Voorzitter: Het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink trekt haar
amendementen op nrs. 21 en 22 in. Het lid Koopmans trekt zijn
amendement op nr. 17 in. De leden Koopmans en Van der Burg trekken
hun amendement op nr. 19 in.
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– artikel 1.1 t/m 2.9
*– gewijzigd amendement Vermeij en Koopmans (36)
– artikel 2.10
– artikel 2.11 t/m 3.11
– gewijzigd amendement Van der Burg c.s. (16)
– artikel 3.12
– artikel 3.13 t/m 5.15
*– gewijzigd amendement Van der Staaij (38,I)
– artikel 5.16
– artikel 5.17 t/m 5.21
*– gewijzigd amendement Van der Staaij (38,II)
– artikel 5.22
– artikel 5.23 t/m 6.1
*– gewijzigd amendement Van der Burg c.s. (37)
– artikel 6.2
– artikel 6.3 t/m 6.5a
*– gewijzigd amendement Koopmans en Vermeij (39)(invoegen artikel 6.5b
t/m 6.5f)
– artikel 7.1 t/m 7.2
– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink en Koopmans (35)
– artikel 7.3
– amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (34) (invoegen artikel
7.3a)
– artikel 8.1 t/m 8.5
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

30 844, nr. 23
30 844, nr. 26
30 844, nr. 27
30 844, nr. 28
30 844, nr. 29
30 844, nr. 30
30 844, nr. 31
30 844, nr. 32
30 844, nr. 33
30 844, nr. 40
Stemmingen
31 012

5. Stemmingen over: moties ingediend bij Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke
leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de
fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
– de motie-Koopmans/Vermeij over integratie van toetsingskaders tot één
toetsingskader
– de motie-Van Leeuwen over het betrekken van bescherming van mens en
milieu bij evaluatie van de Wabo
– de motie-Van Leeuwen over rechtsbijstand en voorlichting in het kader van
de Wabo
– de motie-Van Leeuwen over het vroegtijdig informeren en actief betrekken
van direct-belanghebbenden bij het voorbereidingsproces
– de motie-Van Leeuwen over de verdeling van bevoegdheden en organisatie
tussen overheden en instanties
– de motie-Van Leeuwen over overeenstemming over de baten en lasten
voortvloeiend uit invoering van de Wabo
– de motie-Van Leeuwen over de Wabo en de Wet samenhangende besluiten
Abw
– de motie-Van Leeuwen over het beoordelen van elke losse
vergunningaanvraag
– de motie-Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. over transparante
afspraken over de hoogte van de leges
– de motie-Van Leeuwen over gefaseerde invoering van de wet
6. Stemmingen in verband met:
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht
De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137 van de
Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over een
wijziging van de Grondwet gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel
alleen kunnen aannemen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte
stemmen
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31 012
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
31 013

7. Stemmingen in verband met:
Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten
De Voorzitter: voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel 137 van de
Grondwet een gekwalificeerde meerderheid nodig omdat het over een
wijziging van de Grondwet gaat. Dat wil zeggen dat wij dit wetsvoorstel
alleen kunnen aannemen met tenminste 2/3 van het aantal uitgebrachte
stemmen
31 013
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

31 013, nr. 7

Stemmingen
30 143

8. Stemming over: motie ingediend bij: Verandering in de Grondwet,
strekkende tot het vervallen van de bepaling inzake het voorzitterschap van
de gemeenteraad en van provinciale staten
– de motie-Van Beek/Heijnen over wijziging van de Gemeente- en de
Provinciewet
9. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie
van het slachtoffer in het strafproces
30 143 (bijgewerkt t/m nr. 24)
De Voorzitter: Ik deel mee dat het lid Teeven zijn amendement, stuk nr.
18, intrekt.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikel I, aanhef
amendement Wolfsen/Van Toorenburg (21)
amendement Wolfsen/C
q örüz (9, I en II)
onderdeel A
onderdelen B t/m H
amendement Wolfsen/C
q örüz (9, II) (invoegen nieuw onderdeel)
amendement Wolfsen/Teeven (16) (invoegen nieuw onderdeel)
gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (17, II) (invoegen nieuw onderdeel)
onderdelen I en J
amendement Wolfsen/C
q örüz (9, III) (invoegen twee nieuwe onderdelen)
amendement Wolfsen/C
q örüz (11) (invoegen twee nieuwe onderdelen)
onderdelen K en L
artikel I
gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (17, III) (invoegen nieuw artikel)
artikelen IA t/m III
gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (24, II)
artikelen IV t/m VI
amendement Wolfsen/Teeven (23)
artikel VII
gewijzigd amendement Wolfsen/Teeven (24, I)
amendement Wolfsen/Teeven (17, I)
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemming
29 279, nr. 60

Stemmingen

23 645, nr. 174
23 645, nr. 175
23 645, nr. 176
23 645, nr. 177
23 645, nr. 178
23 645, nr. 179 (aangehouden)

Stemmingen

31 201, nr. 6
31 201, nr. 7
31 201, nr. 8
31 201, nr. 9
31 201, nr. 10
31 201, nr. 11
31 201, nr. 12
31 201, nr. 13 (gewijzigd)
31 201, nr. 14

Stemmingen
31 259, nr. 4

10. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Evaluatie Modernisering
Rechterlijke Macht
– de motie-Teeven/Heerts over het zelfstandig laten voortbestaan van de
arrrondissementsrechtbank Almelo
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO OV-chipkaart
De Voorzitter: dhr. Mastwijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 179 aan te
houden.
– de motie-Roemer over een gratis eerste OV-chipkaart
– de motie-Roemer over een andere opbouw van de tarifering
– de motie-Roemer over kostenneutraliteit voor de reiziger bij de invoering
van de OV-chipkaart
– de motie-Roemer over 5% reizigersgroei in het openbaar vervoer
– de motie-Duyvendak over handhaving van de strippenkaart
– de motie-Mastwijk/Roefs over het gebruik van persoonsgegevens voor
reclame en aanbiedingen
12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nota vernieuwing
rijksdienst
De Voorzitter: dhr. Schinkelshoek wenst zijn motie op stuk nr. 13 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Pechtold over een nulmeting van externe inhuur
– de motie-Pechtold over wijziging van de fasering
– de motie-Pechtold over het verlenen van doorzettingsmacht aan de minister
van BZK
– de motie-Pechtold over het gericht decentraliseren van toezicht- en
inspectietaken
– de motie-Van der Burg over het streven dat overheidsformulieren voor
1 januari 2009 voor 95% van de Nederlanders begrijpelijk zijn
– de motie-Van der Burg over een nulmeting van de interbestuurlijke lasten
– de motie-Heijnen c.s. over een gelijkmatiger ritme voor vernieuwing van de
rijksdienst
– de gewijzigde motie-Schinkelshoek c.s. over de bevoegdheden voor het
directoraat-generaal Bedrijfsvoering
– de motie-Schinkelshoek/Anker over de uitwerking van het programma voor
vernieuwing van de rijksdienst
13. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium inzake het raadplegen van de Kiesraad inzake de
initiatiefwet Van Bommel c.s. over het raadplegend referendum
Hervormingsverdrag EU
De Voorzitter: ik stel voor in te stemmen met het verzoek van de vaste
commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om advies te
vragen aan de Kiesraad over de initiatiefwet Van Bommel c.s. over het
raadplegend referendum Hervormingsverdrag EU

Stemmingen
31 297, nr. 1

14. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in verband met verruiming van de bepalingen met betrekking
tot de rapporteur
De Voorzitter: ik stel voor deze wijziging zonder stemming aan te nemen.
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Stemmingen
31 298, nr. 1

15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in verband met de openbaarheid van
procedurevergaderingen van commissies
De Voorzitter: ik stel voor deze wijziging zonder stemming aan te nemen.

Stemmingen
31 299, nr. 1

16. Stemmingen in verband met:
Wijziging van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal in verband met toevoeging van een regeling voor deelname
aan de beraadslaging van in Nederland gekozen leden van het Europees
Parlement
De Voorzitter: ik stel voor deze wijziging zonder stemming aan te nemen.

Stemmingen
23 686, nrs. 20 en 21

17. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium ten geleide van een voorstel tot wijziging van de
Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer
De Voorzitter: ik stel voor deze wijziging zonder stemming aan te nemen.

Stemmingen
25 434, nr. 34
25 434, nr. 35
25 434, nr. 36

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Filmbeleid
– de motie-Leerdam c.s. over het oormerken van het eventuele positieve
liquidatiesaldo voor de filmsector
– de motie-Leerdam c.s. over het oormerken van het eventuele positieve
liquidatiesaldo voor onder andere het filmfonds
– de motie-Leerdam c.s. over investeringen in de Nederlandse film door de
bioscoop- en filmverhuursector

Stemmingen
29 689, nr. 170
29 689, nr. 171

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Risicoverevening
– de motie-Omtzigt c.s. over de financiële effecten van substitutie
– de motie-Omtzigt/Van der Veen over de onderzoeksvragen voor evaluatie
van de nieuwe Zorgverzekeringswet

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2008
– de motie-Van Raak over beëindiging van de vervuiling door de
olieraffinaderij in Willemstad
– de motie-Van Bochove c.s. over bevordering van het staatkundige
hervormingsproces
– de motie-Van Bochove/Leerdam over de haalbaarheid van een
(basis)ziektekostenverzekering
– de motie-Remkes/Van Gent over een valideringsonderzoek van de
gemaakte financiële afspraken
– de motie-Leerdam c.s. over een relevante, gelijkwaardige fiscale
behandeling van ondernemingen
– de motie-Leerdam c.s. over beëindiging van de misstanden in de
gevangenis op Curaçao
– de motie-Leerdam c.s. over verbetering van de preventieve en curatieve
aanpak van de hiv/aids-epidemie
– de motie-Leerdam c.s. over beëindiging van de vervuiling door de
Venezolaanse raffinaderij op Curaçao
– de motie-Leerdam c.s. over een fonds ter versterking van de
koninkrijksbanden op het terrein van kunst en cultuur
– de motie-Brinkman over het verbreken van de staatsrechtelijke banden met
de Nederlandse Antillen en Aruba

31 200-IV, nr. 12
31 200-IV, nr. 13
31 200-IV, nr. 14
31 200-IV, nr. 15
31 200-IV, nr. 16
31 200-IV, nr. 17
31 200-IV, nr. 18
31 200-IV, nr. 19
31 200-IV, nr. 20
31 200-IV, nr. 21
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Stemmingen
31 200-XI, nr. 71

Stemmingen

31 200-XVIII, nr. 15
31 200-XVIII, nr. 16
31 200-XVIII, nr. 17
31 200-XVIII, nr. 18 (gewijzigd)
31 200-XVIII, nr. 19
31 200-XVIII, nr. 20
31 200-XVIII, nr. 21
31 200-XVIII, nr. 22
31 200-XVIII, nr. 23
31 200-XVIII, nr. 24
31 200-XVIII, nr. 25
31 200-XVIII, nr. 26
31 200-XVIII, nr. 27
31 200-XVIII, nr. 28
31 200-XVIII, nr. 29
31 200-XVIII, nr. 30
31 200-XVIII, nr. 31
31 200-XVIII, nr. 32 (aangehouden)
31 200-XVIII, nr. 33 (aangehouden)
31 200-XVIII, nr. 34
31 200-XVIII, nr. 35
31 200-XVIII, nr. 36
31 200-XVIII, nr. 37
31 200-XVIII, nr. 38
31 143, nr. 8

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Awacs en Navo
vliegbasis Geilenkirchen
– de motie-De Wit c.s. over het stellen van voorwaarden voor het vliegen met
Awacs-vliegtuigen boven Nederlands grondgebied
22. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar
2008
De Voorzitter: dhr. Jansen wenst zijn motie op stuk nr. 18 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de motie-Jansen c.s. over het regeringsstandpunt over het advies «Tijd
voor keuzes»
– de motie-Jansen over financiële ondersteuning van goede projecten buiten
de krachtwijken
– de motie-Jansen over het ongedaan maken van de korting op de
huurtoeslag
– de gewijzigde motie-Jansen over de bezoldiging van corporatiebestuurders
– de motie-Van Heugten c.s. over een plan van aanpak om verpaupering bij
krimpende woningmarkten tegen te gaan
– de motie-Van Heugten/Depla over het gebruik van actuele gegevens voor
het monitoren van de krachtwijken
– de motie-Van Toorenburg c.s. over het verplicht aanvaarden van een door
de gemeente gefinancierd aanbod
– de motie-Van der Burg c.s. over doorrekening van de effecten van het
woonbeleid op de woningbouwproductie
– de motie-Van der Burg over ontkoppeling van luchtkwaliteitsnormen en
ruimtelijke planvorming
– de motie-Kamp c.s. over een nulmeting betreffende de maatschappelijke
positie van grote minderheidsgroepen
– de motie-Kamp/Van der Ham over wijziging van het socialezekerheidsstelsel
– de motie-Depla c.s. over dekking voor initiatieven van bewoners van
krachtwijken
– de motie-Depla c.s. over de afspraak in het onderhandelingsakkoord over
het investeringsfonds
– de motie-Depla c.s. over modernisering van het toezicht op de corporaties
– de motie-Madlener over betaalbaarheid en beschikbaarheid van kavels en
woningen
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over verbreding van het overleg met de G31,
het IPO en de VNG
– de motie-Ortega-Martijn/Depla over aanpassing van de bekostigingsstelsels
voor voorzieningen
– de motie-Dibi/Depla over verruiming van de taken van de arbeidsinspectie
– de motie-Dibi over de aanpak van rechtsradicalisering
– de motie-Van Gent c.s. over voorstellen om bewoners van krachtwijken
meer te laten sporten
– de motie-Van der Ham c.s. over extra geld voor het bespreekbaar maken
van homoseksualiteit in etnische kring
– de motie-Van der Ham c.s. over een begin met het aanpassen van de
hypotheekrenteaftrek
– de motie-Van der Staaij/Van der Burg over aandacht voor mogelijke
ongewenste effecten van de wijkaanpak
– de motie-Van der Staaij/Depla over het onverkort invulling geven aan de
aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer
– de motie-Jansen over een financiële compensatie voor roc’s
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Stemming
31 302, nr. 1

Stemming

25 910, nr. 71 (gewijzigd)

23. Stemming over: motie ingediend bij de interpellatie-Duyvendak over de
inzet bij de klimaatconferentie
– de motie-Duyvendak over een inhoudelijk fundament voor het
post-Kyoto-akkoord
24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Taxi
De Voorzitter: dhr. Roemer wenst zijn motie op stuk nr. 71 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Roemer over een grotere zeggenschap over de
taximarkt voor gemeentebesturen
25. VAO Zuiderzeelijn (AO d.d. 28 november 2007)
26. VAO Kwaliteitszorg cure en care (AO d.d. 29 november 2007)
27. VAO Ambulancezorg (AO d.d. 29 november 2007)
28. VAO Landbouw-en Visserijraad (AO d.d. 22 november 2007)
29. VAO Uitbetaling bedrijfstoeslagen (AO d.d. 4 december 2007)

31 200-XII

30. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (dupliek)

31 200-A

31. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2008 (dupliek)

31 200-XV

32. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008

31 200-E

33. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het
jaar 2008

31 200-VIII

34. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008

31 226

35. Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten (re- en dupliek)

31 134

36. Wijziging van de Wet kinderopvang en enige andere wetten in verband
met het herstel van enkele onvolkomenheden in de Wet kinderopvang en het
opnemen van een klachtenregeling voor oudercommissies in die wet alsmede
in verband met de overgang van het beleidsterrein kinderopvang naar het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

31 060

37. Burgerinitiatief «Stop fout vlees»

Dinsdag 18 december

14.00 uur

Woensdag 19 december

10.15 uur

Donderdag 20 december

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen over begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen)
31 079

4. Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr.
2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 7 september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU
L 255) voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten
en interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)

Dinsdag 15 januari

14.00 uur

Woensdag 16 januari

10.15 uur

Donderdag 17 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO Sojateelt (AO d.d. 21 november 2007) met maximum spreektijden van
2 minuten per fractie
5. Debat Drugsbeleid
6. Debat inzake kabinetsreactie op WRR-rapport «Europa in Nederland»

29 353

7. Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek met
betrekking tot het geregistreerd partnerschap, de geslachtsnaam en het
verkrijgen van gezamenlijk gezag (voortzetting)

28 867

8. Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
(aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen)

30 856

9. Wijziging van de Wet op het overleg huurders verhuurder (verbetering
positie en zeggenschap huurders)

Dinsdag 22 januari

14.00 uur

Woensdag 23 januari

10.15 uur

Donderdag 24 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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31 048

4. Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet studiefinanciering 2000, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
en de Les- en cursusgeldwet in verband met regeling in de Wet educatie en
beroepsonderwijs van een minimumomvang van het in instellingstijd
verzorgde onderwijsprogramma (850 urennorm)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 10 december 2007 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
strategische agenda hoger onderwijs en wetenschapsbeleid
Maandag 10 december 2007 van 12.00 – 14.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over de
Scheldeverdragen (30 862, 30 863, 30 864, 30 866 en 30 867)
Maandag 17 december 2007 van 13.00 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Cultuur van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2008
Maandag 17 december van 10.15 – 20.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2008
Maandag 28 januari 2008 van 10.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de
nota Dierenwelzijn en de Nationale agenda diergezondheid

Recesperiodes

– Kerstreces 2007/2008: vrijdag 21 december 2007 t/m maandag 14 januari
2008
– Krokusreces 2008: vrijdag 15 februari 2008 t/m maandag 25 februari 2008
– Meireces 2008: vrijdag 25 april 2008 t/m maandag 12 mei 2008
– Zomerreces 2008: vrijdag 4 juli 2008 t/m maandag 1 september 2008
– Herfstreces 2008: vrijdag 10 oktober 2008 t/m maandag 20 oktober 2008
– Kerstreces 2008: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari 2009

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken
per 7 december)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Verdonk

60
47
42,5
42
17
21,5
22
20
2
13
12,5

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
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