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13.30 uur

Woensdag 19 november

09.00 uur

Donderdag 20 november

09.00 uur

A

Aan de orde is:

Er is deze vergaderweek geen vragenuur. De vergadering op dinsdag
18 november begint om 13.30 uur met de regeling van werkzaamheden.
De plenaire vergadering op woensdag 19 en donderdag 20 november vangt
aan om 09.00 uur.
1. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen

2. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het verslag van de
Europese Top
De Voorzitter: dhr. Weekers wenst zijn motie op stuk nr. 27 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.

Stemverklaring: Tony van Dijck
31 371, nr. 16

21 501-20, nr. 401

– de motie-Koşer Kaya/Weekers over bestemming van toekomstige baten
van de aankoop van Fortis/ABN AMRO voor aflossing van de staatsschuld
– de motie-Weekers over een collectieve schadeclaim om alle geleden
schade op IJsland te verhalen
– de motie-Weekers over het ten goede laten komen aan het EMU-saldo van
de opbrengsten van financiële interventies
– de gewijzigde motie-Weekers c.s. over het voorleggen aan de Kamer van
eventuele aanwijzingsbesluiten voor commissarissen van overheidswege
– de motie-Tony van Dijck over het ten goede laten komen aan de
belastingbetaler van de rendementen van steunoperaties
– de motie-Tony van Dijck over afwijzing van het Asiel- en Migratiepact

OVG1517
0809tkage141108
ISSN 0921 - 7371

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda

31 371, nr. 25 (aangehouden)
31 371, nr. 26 (ingetrokken)
31 371, nr. 27 (gewijzigd)
31 371, nr. 28

A–1

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg van de vaste
commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over
de voortgangsrapportage Schoon en Zuinig
De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 52 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 209, nr. 44
31 209, nr. 45 (aangehouden)
31 209, nr. 46 (aangehouden)
31 209, nr. 47
31 209, nr. 48
31 209, nr. 49 (aangehouden)
31 209, nr. 50
31 209, nr. 51
31 209, nr. 52 (gewijzigd)
31 209, nr. 53

Stemmingen
31 700-X, nr. 22
31 700-X, nr. 23

Stemmingen
31 393

– de motie-Jansen over wetgeving inzake bescherming tegen laagfrequent
geluid
– de motie-Jansen over aantrekkelijk maken van een efficiënte
complexgewijze aanpak van energiebesparende maatregelen
– de motie-Jansen over een energielabel gebaseerd op het absolute verbruik
– de motie-Neppérus over meer inzet op de totstandkoming van
productnormering in het kader van ecodesign
– de motie-Neppérus/Van der Ham over de mogelijkheden die een
alternatieve invulling van het verplichte bijmengpercentage kan bieden
– de motie-Van der Ham c.s. over het doorrekenen van de investeringen in
klimaat- en energiebeleid door het Planbureau voor de Leefomgeving
– de motie-Samsom c.s. over het stimuleren van zelflevering
– de motie-Vendrik/Van der Ham over het doorvertalen van de
broeikasgasreductiedoelen naar de convenantspartijen
– de gewijzigde motie-Ouwehand over het niet langer als duurzame
biomassa bestempelen van mest
– de motie-Madlener over het in kaart brengen van de economische gevolgen
van het gevoerde klimaatbeleid
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Beveiliging militaire
objecten
– de motie-Van Velzen c.s. over het nogmaals laten onderzoeken van de
beveiliging van militaire terreinen
– de motie-Diks over een verhoogd beveiligingsniveau voor de categorieën 1
en 2 op militaire bases
5. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het
raadplegend burgemeestersreferendum
31 393
– artikelen I t/m III
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-XVII, nr. 8
31 700-XVII, nr. 9
31 700-XVII, nr. 10
31 700-XVII, nr. 11
31 700-XVII, nr. 12
31 700-XVII, nr. 13

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat
van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009
– de motie-Langkamp over het schrappen van marktwerking uit de
financieringssystematiek
– de motie-Langkamp over het garanderen van de noodzakelijke zorg voor
kinderen, jongeren en ouders
– de motie-Langkamp over het in stand houden van gespecialiseerde
verpleegkundige kinderdagverblijven
– de motie-Sterk c.s. over integrale aanpak van de wachtlijsten in de
jeugd-ggz
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Voordewind over invoering van de
protocollen voor oudermeldingen
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over een midterm review over
medebetrokkenheid bij beleidsterreinen waarvoor andere bewindspersonen
primair verantwoordelijk zijn
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31 700-XVII, nr. 14
31 700-XVII, nr. 15
31 700-XVII, nr. 16
31 700-XVII, nr. 17
31 700-XVII, nr. 18
31 700-XVII, nr. 19
31 700-XVII, nr. 20
31 700-XVII, nr. 21
31 700-XVII, nr. 22

31 700-XVII, nr. 23
31 700-XVII, nr. 24
31 700-XVII, nr. 25
31 700-XVII, nr. 26
31 700-XVII, nr. 27
31 700-XVII, nr. 28

Stemmingen
31 700-V, nr. 30
31 700-V, nr. 31
31 700-V, nr. 32
31 700-V, nr. 33
31 700-V, nr. 34
31 700-V, nr. 35
31 700-V, nr. 36
31 700-V, nr. 37
31 700-V, nr. 38
31 700-V, nr. 39
31 700-V, nr. 40
31 700-V, nr. 41
31 700-V, nr. 42

– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over invoering van een meldplicht
voor professionals die met kinderen werken
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over een actieplan voor
terugdringing van de tekorten aan zorgverleners
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. over het niet uitkeren van
kinderbijslag voor kinderen uit polygame huwelijken
– de motie-Bouchibti over het ontkokeren en ontschotten van het lokale
jeugdbeleid
– de motie-Bouchibti over een apart hoofdstuk in de jeugdcultuurnota over de
problematiek van meisjes
– de motie-Bouwmeester c.s. over een visie op het tijdens en na detentie van
de moeder beperken van de schade voor haar kinderen
– de motie-Bouwmeester over een actieplan jeugd en genotsmiddelen
– de motie-Agema over een aanvalsplan voor de bestrijding van loverboys
– de motie-Voordewind c.s. over het indienen van projecten door de
landelijke organisaties en verenigingen die nu gebruikmaken van de tijdelijke
regeling vrijwilligerswerk
– de motie-Voordewind over verhoging van de leeftijd voor de verkoop van
softdrugs
– de motie-Dibi c.s. over verdeling van de verantwoordelijkheid voor het
wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg
– de motie-Dibi over aanpassing van kerndoel 34 in het basisonderwijs ten
behoeve van meer seksuele voorlichting
– de motie-Dibi over de mogelijkheid voor jongeren om na een uitspraak van
de kinderrechter in hoger beroep te gaan
– de motie-Koşer Kaya/Dibi over het niet meer dan twee bestuurslagen
verantwoordelijk maken voor het welzijn van kinderen
– de motie-Koşer Kaya over een onderzoek door de Algemene Rekenkamer
naar de inzet van de extra middelen in de jeugdzorg
7. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2009
– de motie-Van Bommel over de veroordeling van de collectieve bestraffing
van een Palestijnse theatergroep
– de motie-Van Bommel over de aanwezigheid van de Nederlandse
ambassadeur op de herdenking in Rawagade
– de motie-Irrgang over uitvoering van de evaluatie over het draagvlak door
een onafhankelijke organisatie
– de motie-Haverkamp c.s. over een officiële «Go America 2009»
– de motie-Haverkamp c.s. over een platform economische wederopbouw na
conflict
– de motie-Ferrier c.s. over de beleidsvoornemens ten aanzien van de
begrotingssteun aan Rwanda
– de motie-Van Baalen c.s. over de erkenning van het lot van troostmeisjes
door Japan
– de motie-Boekestijn over het niet meer meestijgen van het OS-budget met
de groei van het BNP
– de motie-Boekestijn over het verbreken van alle banden tussen de
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie en het ministerie
– de motie-Boekestijn over het niet geven van begrotingssteun aan Rwanda
– de motie-Van Dam/Van Baalen over een nota inzake de strategische
overwegingen achter het handelsbeleid
– de motie-Gill’ard over een meerjarig MDG5-fonds voor Centraal- en
Oost-Europa
– de motie-Gill’ard c.s over het slechten van politieke, ethnische en religieuze
geschillen in Sudan
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31 700-V, nr. 43

31 700-V, nr. 44
31 700-V, nr. 45
31 700-V, nr. 46
31 700-V, nr. 47
31 700-V, nr. 48
31 700-V, nr. 49
31 700-V, nr. 50
31 700-V, nr. 51
31 700-V, nr. 52
31 700-V, nr. 53
31 700-V, nr. 54
31 700-V, nr. 55
31 700-V, nr. 56
31 700-V, nr. 57
31 700-V, nr. 58 (aangehouden)

Stemmingen
31 423

– de motie-De Roon over het opheffen van de permanente
vertegenwoordiging bij de VN van de Organisatie van de Islamitische
Conferentie
– de motie-De Roon over het niet ter beschikking stellen van
ontwikkelingsgelden aan landen die lid zijn van de OIC
– de motie-De Roon over het horen van kandidaat-ambassadeurs vóór hun
benoeming
– de motie-De Roon/Wilders over verplaatsing van de Nederlandse
ambassade in Israël naar Jeruzalem
– de motie-De Roon over het uitwijzen van de Jordaanse ambassadeur en
het terugroepen van de Nederlandse ambassadeur uit Amman
– de motie-Voordewind c.s. over het aan de orde stellen van eerbiediging van
de mensenrechten tijdens de EU-China-top
– de motie-Voordewind c.s. over maatregelen tegen Iran wanneer de
maatregelen van de Veiligheidsraad te lang op zich laten wachten
– de motie-Voordewind c.s. over vrijlating van de Birmese politieke gevangen
– de motie-Voordewind c.s. over een interdepartementale strategie ter
bestrijding van kinderarbeid
– de motie-Voordewind/Van der Staaij over versterking van social protection
in het ontwikkelingsbeleid
– de motie-Diks c.s. over een vrouwenparagraaf in de «stand van
zaken»-brief
– de motie-Diks over uitbreiding van de civiele staf in Afghanistan met een
genderspecialist
– de motie-Diks/Vendrik over het opstellen van «Koenders-ontwikkelingscriteria»
– de motie-Diks/Vendrik over 25 mln. extra voor klimaatadaptatie
– de motie-Pechtold/Diks over sluiting van Guantánamo Bay
– de motie-Pechtold/Diks over een eerlijke procesgang voor verdachten van
terrorisme
8. Stemmingen in verband met:
Goedkeuring van de op 15 oktober 2007 te Luxemburg totstandgekomen
Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese
Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro,
anderzijds, met Bijlagen en Protocollen (Trb. 2007, 224)
31 423 (bijgewerkt t/m nr. 5)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel
9. VAO Patiënten- en consumentenbeleid (AO d.d. 23 oktober 2008)
10. VAO Elektronisch Patiëntendossier (AO d.d. 6 november 2008)
11. VAO Vliegveld Twente (AO d.d. 6 november 2008)
12. VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid (AO 22 oktober 2008)
13. VAO Voedselzekerheid in ontwikkelingslanden (AO d.d. 11 september
2008 en 22 oktober 2008)
14. VAO Mensenhandel (AO d.d. 12 november 2008)
15. Interpellatie-Graus over stijging van de energienota
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16. Spoeddebat over de economische gevolgen van de kredietcrisis met
maximum spreektijden van 4 minuten per fractie
31 700-XI

17. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat
van het Waddenfonds voor het jaar 2009

31 700-VII

18. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009

31 700-B

19. Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar
2009

31 700-C

20. Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar
2009

31 704

21. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten
(Belastingplan 2009)

31 705

22. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige
fiscale maatregelen 2009)

31 717

23. Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale
Onderhoudswet 2009)

31 411

24. Instelling van een College voor examens, alsmede houdende wijziging
van de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het voortgezet onderwijs
(Wet College voor examens)

31 706

25. Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten) (re- en
dupliek)

31 590

26. Goedkeuring van de op 9 juli 2008 te Brussel totstandgekomen Protocollen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van de Republiek
Albanië en de Republiek Kroatië (Trb. 2008, 162)

31 458

27. 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)

31 446

28. Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (uitvoeringstechnische wijzigingen)

31 227

29. Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige
andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede
enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke
ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

31 508

30. Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter uitvoering van
Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni
2006, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG, 83/349/EEG, 86/635/EEG
en 91/674/EEG betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening (PbEU L 224)
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Dinsdag 25 november

14.00 uur

Woensdag 26 november

10.15 uur

Donderdag 27 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. Debat over activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten in Nederland
(re- en dupliek)
5. VAO Evaluatie natuurwetgeving (AO d.d. 6 november 2008)
6. VAO Mestbeleid (AO d.d. 2 oktober 2008)
7. VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (11 november 2008)
8. VAO Uitzetten Nationaal Vervoer Bewijs in Rotterdam (AO 11 november
2008)
9. VAO Valys (AO d.d. 11 november 2008)
10. VAO Concretisering Microfinanciering Nederland (AO d.d. 30 oktober
2008)
11. VAO Piraterij (AO d.d. 30 oktober 2008)

31 700-X

12. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X)
voor het jaar 2009

31 700-XV

13. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009

31 700-E

14. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het
jaar 2009

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)

31 522

16. Wijziging van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening ter uitvoering
van Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad
van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de
lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in
handelszaken («de betekening en de kennisgeving van stukken»), en tot
intrekking van Verordening (EG) nr. 1348/ 2000 (PbEU L 324/79)

31 561

17. Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden
Europees Parlement in verband met de totstandkoming van het Statuut van
de leden van het Europees Parlement

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda

A–6

31 563

18. Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
in verband met het mogelijk maken van systematische verstrekking van
gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie

30 907

19. Aanpassing van enige wetten in verband met de invoering van het
burgerservicenummer (Aanpassingswet burgerservicenummer)

31 515

20. Wijziging van de Waterschapswet, de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en de Wet modernisering waterschapsbestel, tot aanbrenging van
verbeteringen van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard

31 450

31 449

21. Gezamenlijke behandeling van:
Wijziging van de Kernenergiewet, de Uitleveringswet en het Wetboek van
Strafvordering ter uitvoering van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand
gekomen Wijziging van het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van
kernmateriaal (Trb. 2006, 81)
Goedkeuring van de op 8 juli 2005 te Wenen tot stand gekomen Wijziging van
het Verdrag inzake de fysieke beveiliging van kernmateriaal

31 354

22. 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)

31 430

23. Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte
bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet
BGV-zones) (re- en dupliek)

31 436

24. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van
Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en
versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden
en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en
getuigen)

31 358

25. Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze
bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de
ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

31 124

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

31 550

27. Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in
verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties

31 324

28. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie (re- en dupliek)

31 301

29. Wijziging van de Invorderingswet 1990 (vervanging g-rekeningenstelsel
door een depotstelsel)
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Dinsdag 2 december

14.00 uur

Woensdag 3 december

10.15 uur

Donderdag 4 december

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

31 700-XII

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2009

31 700-XVIII

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

30 645

6. 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

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

30 585

8. Wijziging van de Wet op de Raad van State in verband met de herstructurering van de Raad van State (heropening)

Dinsdag 9 december

14.00 uur

Woensdag 10 december

10.15 uur

Donderdag 11 december

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

31 700-XIV

4. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009

31 700-VIII

5. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009

31 071

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

Maandag 17 november 2008 van 10.15 – 15.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Hoger onderwijs van de begroting OCW voor het jaar 2009
Maandag 17 november 2008 van 11.30 – 15.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over het Energierapport
2008 (31 510)
Maandag 24 november 2008 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Media van de begroting OCW voor het jaar 2009
Maandag 24 november 2008 van 14.00 – 20.00 uur
Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
onderdeel Visserij van de begroting LNV voor 2009
Maandag 1 december 2008 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de
initiatiefnota «Oog voor de toekomstige toegankelijkheid – over kleine
scholen» (31 526)
Maandag 8 december 2008 van 11.00 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel hoger onderwijs van de begroting OCW voor het jaar 2009
Maandag 15 december 2008 van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT
Maandag 15 december 2008 van 15.00 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Europese Zaken over het Werk- en
Wetgevingsprogramma 2009 Europese Commissie

Recesperiodes

–
–
–
–
–
–

Kerstreces 2008: vrijdag 19 december 2008 t/m maandag 12 januari 2009
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

Spreektijden begrotingsbehandelingen (stand van zaken per
14 november)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Lid Verdonk

236,8 minuten
210,5 minuten
170 minuten
155 minuten
95,5 minuten
99,5 minuten
86,5 minuten
56 minuten
85 minuten
69 minuten
24 minuten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda
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