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Dinsdag 2 december

14.00 uur

Woensdag 3 december

10.15 uur

Donderdag 4 december

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
26 488, nr. 116 (ingetrokken)
26 488, nr. 117

Stemmingen

31 701, nr. 6
31 701, nr. 7
31 701, nr. 8 (ingetrokken)
31 700-C, nr. 7 (aangehouden)
31 700-B, nr. 6

Stemmingen

31 700-VII, 29 628, nr. 10
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3. Stemmingen over: resterende moties ingediend bij het debat over de JSF
– de motie-Voordewind/Eijsink over uitstel van het besluit tot aankoop van de
testvliegtuigen
– de motie-Brinkman over uitstel van de beslissing over aanschaf tot er een
goede kandidaat beschikbaar is
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het
onderdeel Binnenlands bestuur van de begroting BZK, de fondsen B en C en
de Trendnota overheid
– de motie-Van Raak over het verminderen van de inhuur van externen
– de motie-Van Raak over een onderzoek naar het overtreden van regels bij
inhuren
– de motie-Van der Burg over het belonings- en waarderingssysteem van
overheidspersoneel
– de motie-Van Raak over de spaargelden van provincies en gemeenten
– de motie-Heijnen c.s. over de gevolgen van een krimpende bevolking voor
gemeenten
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het
onderdeel Politie van de begroting BZK
– de motie-Van Raak over het afzien van de voorgenomen bezuinigingen op
de politie
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31 700-VII, 29 628, nr. 11
31 700-VII, 29 628, nr. 12

– de motie-Van Raak over de nieuwe reiskostenvergoedingen voor agenten
– de motie-Brinkman over 10% minder politiechefs vanaf de rang van
commissaris
31 700-VII, 29 628, nr. 13 (ingetrokken) – de motie-Brinkman over het bij de formatie betrekken van de externe inhuur
31 700-VII, 29 628, nr. 14
– de motie-Brinkman over een overzicht van «politie in blauw» en «politie niet
in blauw»
Stemmingen

31 700-VII, nr. 21
31 700-VII, nr. 22
31 700-VII, nr. 23
31 700-VII, nr. 24
31 700-VII, nr. 25
31 700-VII, nr. 26
31 700-VII, nr. 27
31 700-VII, nr. 28
31 700-VII, nr. 29
31 700-VII, nr. 30 (ingetrokken)
31 700-VII, nr. 31
31 700-VII, nr. 32
31 700-VII, nr. 33
31 700-VII, nr. 34
31 700-VII, nr. 35
31 700-VII, nr. 36
31 700-VII, nr. 37
31 700-VII, nr. 38 (gewijzigd)
31 700-VII, nr. 39
Stemmingen

31 700-XIV, nr. 21
31 700-XIV, nr. 22 (gewijzigd)
31 700-XIV, nr. 23
31 700-XIV, nr. 24

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)
voor het jaar 2009
De Voorzitter: dhr. Van der Ham wenst zijn motie op stuk nr. 38 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.
– de motie-Van Raak over het niet verhogen van de inkomens van ministers
– de motie-Bilder c.s. over differentiatie tussen gemeenten naar takenpakket
– de motie-C
q örüz c.s. over het terugbrengen van de overhead bij de
politiekorpsen
– de motie-C
q örüz c.s. over de effectiviteit van het instrumentarium voor
bestrijding van overlast
– de motie-Van der Burg c.s. over maximaal twee bestuurlijke niveaus die
zich met bepaalde beleidsterreinen bezighouden
– de motie-Van der Burg/Pechtold over minder tussenlagen in het
binnenlands bestuur
– de motie-Van der Burg over minder volksvertegenwoordigers
– de motie-Van der Burg over adviesraden op ad-hocbasis
– de motie-Heijnen over aanvullende maatregelen om meer allochtonen in
dienst te nemen
– de motie-Kuiken c.s. over het wegnemen van beperkingen voor realistische
oefeningen van de brandweer
– de motie-Brinkman over onderzoek naar homogeweld door allochtonen
– de motie-Brinkman over het opheffen van alle waterschappen
– de motie-Brinkman over een verbod op het dragen van hoofddoekjes ook
binnen een politiebureau
– de motie-Brinkman over de aanpak van Marokkaans straattuig door de
politie
– de motie-Van der Staaij c.s. over onderzoek naar de feitelijke
beschikbaarheid van politieagenten
– de motie-Van der Staaij c.s. over het niet ontmoedigen van het gebruik van
Mosquito’s
– de motie-Anker c.s. over de inzet van convenantgelden voor regionalisering
– de gewijzigde motie-Van der Ham/Kuiken over een plan van aanpak voor
de bestrijding van homofoob geweld
– de motie-Van der Ham/Heijnen over early voting
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het
onderdeel Visserij van de begroting LNV voor 2009
De Voorzitter: Dhr. Koppejan wenst zijn motie op stuk nr. 22 te wijzigen.
Mw. Jacobi wenst haar motie op stuk nr. 25 te wijzigen. De gewijzigde
moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen
stemmen.
– de motie-Polderman/Snijder-Hazelhoff over een second opinion over de
aannames van IMARES waarop het herstelplan aal is gebaseerd
– de gewijzigde motie-Koppejan c.s. over het naar de Europese Commissie
sturen van een nationaal aalbeheerplan
– de motie-Koppejan c.s. over een regeling ondersteuning certificering
– de motie Snijder-Hazelhoff c.s. over het niet meer vangen van glasaal ten
behoeve van de export
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31 700-XIV, nr. 25 (gewijzigd)
31 700-XIV, nr. 26
31 700-XIV, nr. 27
31 700-XIV, nr. 28
31 700-XIV, nr. 29
31 700-XIV, nr. 30
31 700-XIV, nr. 31

31 700-XIV, nr. 32
31 700-XIV, nr. 33
31 700-XIV, nr. 34
31 700-XIV, nr. 35
31 700-XIV, nr. 36
31 700-XIV, nr. 37

– de gewijzigde motie-Jacobi/Koppejan over een evaluatie van het
functioneren van het VIP
– de motie-Jacobi over geïntegreerde visserijvergunningen voor de
kleinschalige visserij
– de motie-Jacobi/Koppejan over een onafhankelijke instelling voor
certificering en controle
– de motie-Graus over het voorkomen van sanering in de mosselsector
– de motie-Graus over de economische, financiële en sociale gevolgen van
een verlaging van de vangstquota
– de motie-Graus over een reddingsplan voor de aalvisserij
– de motie-Cramer over het ondersteunen van bedrijven die varen onder
buitenlandse vlag, maar in Nederland belasting betalen, in het proces van
verduurzaming
– de motie-Cramer/Jacobi over een beloning voor vissers voor het
verminderen van bijvangsten
– de motie-Cramer c.s. over het bepleiten van het visurensysteem binnen de
Europese Unie
– de motie-Van Gent/Ouwehand over een integraal onderzoek naar de
bodemgesteldheid in de Noordzee
– de motie-Ouwehand over het in de onderzoeksopdracht opnemen van de
natuurlijke basisbehoefte van de verschillende vissoorten
– de motie-Ouwehand over het niet toestaan van nieuwe viskwekerijen totdat
onderzoek is afgerond
– de motie-Ouwehand over het vastleggen van het beoogde nalevingsniveau
voor de visserijsector

Stemmingen
31 436

8. Stemmingen in verband met:
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)

31 436

(bijgewerkt t/m nr.10)
– artikelen I t/m XIII
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
28 385, nr. 124 (gewijzigd,
was nr. 122)

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mestbeleid

28 385, nr. 123
Stemmingen

31 536, nr. 3
31 536, nr. 4
31 536, nr. 5 (gewijzigd)
31 536, nr. 6
31 536, nr. 7 (aangehouden)

– de gewijzigde motie-Koopmans/Cramer over een systeem van flexibele
gebruiksnormen voor stikstof
– de motie-Snijder-Hazelhoff over een meer onderscheidend mestbeleid
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Evaluatie natuurwetgeving
De Voorzitter: mw. Jacobi wenst haar motie op stuk nr. 5 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de motie-Ouwehand c.s. over het niet opheffen van het verbod op jacht in
natuurgebieden
– de motie-Ouwehand c.s. over een verbod op het vangen van eenden in
een eendenkooi
– de gewijzigde motie-Jacobi/ Jager over een evaluatie gericht op de
verbetering van natuur en biodiversiteit
– de motie-Van der Ham c.s. over aanvullend onderzoek naar de ecologische
effectiviteit van de natuurwetgeving
– de motie-Cramer/Jacobi over wettelijke bescherming van de ehs in de
nieuwe natuurwet
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Stemmingen
31 358

11. Stemmingen in verband met:
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

31 358

(bijgewerkt t/m nr. 17)
– gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok (15,I)
Indien amendement nr. 15 verworpen:
– amendement Vos (12,I)
– amendement Vos (11)
NB! Indien de amendementen nr. 12,I en nr. 11 beide zijn aangenomen
dan wordt amendement nr. 11 niet verwerkt in de tekst van het
wetsvoorstel.
– artikel I
– artikel II,onderdeel A
– gewijzigd amendement Van Vroonhoven-Kok (15,II)
Indien amendement nr. 15 verworpen:
– amendement Vos (12,II)
– gewijzigd amendement Vos (14)

–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 305, nr. 91
31 305, nr. 92
31 305, nr. 93
31 305, nr. 94
31 305, nr. 95
31 305, nr. 96

Stemmingen

31 700-XV, nr. 21
31 700-XV, nr. 22
31 700-XV, nr. 23
31 700-XV, nr. 24
31 700-XV, nr. 25

NB! Indien de amendementen nr. 12,II en nr. 14 beide zijn aangenomen
dan wordt amendement 12,II niet verwerkt in de tekst van het
wetsvoorstel.
onderdeel B
gewijzigd amendement Vroonhoven-Kok/Vos (17)
onderdeel C
artikel II
artikel III
beweegreden
wetsvoorstel

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Anders Betalen voor
Mobiliteit
– de motie-Van der Ham over het opnemen van de milieudoelen van de
kilometerbeprijzing in de wet
– de motie-Madlener/De Krom over het onmiddellijk stoppen met de invoering
van rekeningrijden
– de motie-Vendrik/Van der Ham over de ontwikkeling van een scenario voor
regionale ingroei
– de motie-Vendrik over een scenario voor de reductie van CO2-uitstoot voor
de sector verkeer
– de motie-Vendrik over het opnemen van reductiedoelstellingen voor de
sector verkeer in de wet
– de motie-Koopmans c.s. over differentiatie in voertuigcategorieën naar
CO2-uitstoot
13. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor
het jaar 2009
– de motie-Spekman c.s. over een extra inzet om Wajong’ers aan het werk te
helpen
– de motie-Ulenbelt over voortzetting van de regeling voor werktijdverkorting
in 2009
– de motie-Ulenbelt over openstelling van de regeling voor werktijdverkorting
voor uitzendkrachten
– de motie-Ulenbelt over verbetering van de rechtspositie van flexwerkers
– de motie-Ulenbelt over aanpassing van de herbeoordelingseisen voor
WAO’ers
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31 700-XV, nr. 26
31 700-XV, nr. 27
31 700-XV, nr. 28
31 700-XV, nr. 30 (aangehouden)
31 700-XV, nr. 31
31 700-XV, nr. 32
31 700-XV, nr. 34
31 700-XV, nr. 35
31 700-XV, nr. 36
31 700-XV, nr. 37
31 700-XV, nr. 38
31 700-XV, nr. 39 (aangehouden)
31 700-XV, nr. 40 (aangehouden)
31 700-XV, nr. 41
31 700-XV, nr. 42
31 700-XV, nr. 43

Stemmingen

31 700-X, nr. 32
31 700-X, nr. 33
31 700-X, nr. 34
31 700-X, nr. 35
31 700-X, nr. 36
31 700-X, nr. 37
31 700-X, nr. 38
31 700-X, nr. 39
31 700-X, nr. 40
31 700-X, nr. 41
31 700-X, nr. 42
31 700-X, nr. 43
31 700-X, nr. 44

– de motie-Ulenbelt over aanwending van het vermogen van OPTAS voor de
pensioenen van havenwerkers
– de motie-Van Hijum/Blok over mogelijke gevolgen voor de sociale zekerheid
van immigratie uit Oost-Europa en landen buiten de EU
– de motie-Van Hijum c.s. over overdragen van de verantwoordelijkheid voor
de financiering van de REA-scholingsinstituten
– de motie-Spies c.s. over pilots in de sociale werkvoorziening
– de motie-Spies c.s. over begeleiding van jonge mensen met complexe
problemen
– de motie-Blok over uitvoeren van de WGA conform het coalitieakkoord
– de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van het besluit om de
ontslagvergoeding te versoberen
– de motie-Tony van Dijck over terugdraaien van de openstelling van de
arbeidsmarkt voor Polen
– de motie-Tony van Dijck over tegenhouden van de vrije toelating van
Roemenen en Bulgaren op de arbeidsmarkt
– de motie-Tony van Dijck over verruimen van de vrijwilligersvergoeding voor
werkzaamheden in de zorg
– de motie-Ortega-Martijn/Van Hijum over tegengaan van belemmeringen om
na het 65ste jaar door te werken
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over melden van kinderalimentatieschulden bij
het LBIO
– de motie-Ortega-Martijn/Spekman over een aparte status voor
SHV-rekeningen
– de motie-Van Gent over garanderen van de koopkracht van lage inkomens,
chronisch zieken, gehandicapten en ouderen
– de motie-Koşer Kaya over een evenwichtig beleid ten aanzien van een- en
meerpersoonshuishoudens
– de motie-Van der Vlies over tijdelijk inzetten van werknemers als vrijwilliger
in de zorg en het onderwijs
14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2009
De Voorzitter: dhr. Boekestijn wenst zijn motie op stuk nr. 45 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de motie-Poppe/Van Velzen over het contracteren van theatergezelschap
Orkater
– de motie-Poppe over de benodigde bezettingsgraad voor uitvoering van het
ambitieniveau
– de motie-Poppe over herintroductie van het gevechtsinsigne met
terugwerkende kracht tot 27 december 1949
– de motie-Poppe over nieuwe criteria voor opleiding en leeftijd bij uitzending
– de motie-Poppe/Van Velzen over onderzoek naar de kosten van de
Nederlandse missie in Uruzgan
– de motie-Poppe c.s. over onderzoek naar een klachtencommissie voor
veteranen
– de motie-Van Velzen over afstand nemen van de uitspraken van kolonel
Van Happen
– de motie-Van Velzen over stopzetten van het invoeren van een onveilige
defensiepas
– de motie-Van Velzen over extra beveiligingsmaatregelen
– de motie-Knops/Eijsink over een bonus voor actief dienende militairen die
driemaal zijn uitgezonden
– de motie-Knops c.s. over vereenvoudiging van regelgeving
– de motie-Knops c.s. over bescherming van de Fennek-voertuigen
– de motie-Knops/Voordewind over de uitwerking van een plan voor een
«internaat voor veiligheid en vakmanschap»
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31 700-X, nr. 45 (gewijzigd)
31 700-X, nr. 46
31 700-X, nr. 47
31 700-X, nr. 48
31 700-X, nr. 49
31 700-X, nr. 50
31 700-X, nr. 51
31 700-X, nr. 52
31 700-X, nr. 53
31 700-X, nr. 54
31 700-X, nr. 55

– de gewijzigde motie-Boekestijn/Van der Staaij over verruiming van de
HGIS-afspraken
– de motie-Boekestijn over reductie van de termijn waarbinnen innovatieve
projecten tot wasdom komen
– de motie-Eijsink c.s. over het tegen het licht houden van de functie IGK en
andere toezichthoudende organen bij Defensie
– de motie-Eijsink c.s. over rapportage over de voortgang van het
SPEER-project
– de motie-Eijsink c.s. over concrete voorstellen voor schadeloosstelling van
veteranen
– de motie-Brinkman c.s. over de huisvesting en arbeidsomstandigheden van
het personeel van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol
– de motie-Brinkman over onderhandelingen gericht op terugtrekking van de
Nederlandse troepen uit Uruzgan volgend jaar
– de motie-Voordewind c.s. over eigen UAV-capaciteit ter vervanging van de
Sperwer
– de motie-Voordewind c.s. over het Multinationaal Heli Initiative Trustfund
– de motie-Diks over een inventarisatie van de Nederlandse ambities op
veiligheidsgebied
– de motie-Van der Staaij/Boekestijn over de budgettaire consequenties van
de verkenningen
15. VAO Concretisering Microfinanciering Nederland (AO d.d. 30 oktober
2008)
16. VAO Uitzetten Nationaal Vervoer Bewijs in Rotterdam (AO d.d.
11 november 2008)
17. VAO Valys (AO d.d. 11 november 2008)
18. VAO Zorgzwaartepakketten (AO d.d. 20 november 2008)
19. Debat over de gevolgen van de kredietcrisis met spreektijden van
maximaal 5 minuten per fractie.

31 700-XII

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

31 700-A

21. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2009

31 700-XVIII

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

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)

31 550

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

31 563

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

31 564

26. Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het vervallen van de
facilitaire diensten van het Korps landelijke politiediensten

31 525

27. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering
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2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in
verband met het uitsluiten van het recht op ouderdomspensioen op grond van
de Algemene Ouderdomswet, aanspraak op studiefinanciering voor
uitwonenden op grond van de Wet studiefinanciering 2000 en aanspraak op
tegemoetkoming voor uitwonenden op grond van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten bij vrijheidsontneming
31 446

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

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
4. VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19 november 2008)
5. VAO Taxi (AO d.d. 19 november 2008)
6. VAO Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (AO d.d.
20 november 2008)
7. VAO Islamitische onderwijs (AO d.d. 20 november 2008)
8. VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (AO d.d. 11 november 2008)
9. VAO Internationale kinderontvoering (AO d.d. 25 november 2008)
10. VAO Topinkomens (AO d.d. 26 november 2008)
11. VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 27 november 2008)

31 700-XIV

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

31 700-VIII

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

31 071

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

30 645

15. 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

16. Voorstel van wet van de leden Van Velzen en Waalkens houdende een
verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij) (voortzetting)
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31 590

17. 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)

30 585

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

31 124

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

31 058

20. 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)

31 515

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

31 324

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

31 411

23. 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)

31 301

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

30 907

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

31 458

26. 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)

31 466

27. Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband
met de elektronische informatie-uitwisseling in de zorg

31 538

28. 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)

Dinsdag 16 december

14.00 uur

Woensdag 17 december

10.15 uur

Donderdag 18 december

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
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Dinsdag 13 januari

14.00 uur

Woensdag 14 januari

10.15 uur

Donderdag 15 januari

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

31 579

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

31 354

5. 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)

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 1 december 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 van 11.00 – 17.00 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 van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT
Maandag 15 december van 14.00 – 17.00 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
28 november)

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

135,5 minuten
127 minuten
93 minuten
98,5 minuten
53,5 minuten
57,5 minuten
44 minuten
31,5 minuten
58,5 minuten
37 minuten
24 minuten
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