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Donderdag 18 december

10.15 uur

A

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

31 700-VIII, nr. 58

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel
Media van de begroting voor het jaar 2009
– de motie-Jasper van Dijk over een alternatief voor een glijdende schaal
– de motie-Jasper van Dijk over een programmaraad voor KPN/Digitenne
– de motie-Jasper van Dijk over aanscherping van de regels voor sponsoring
van publieke programma’s
– de motie-Atsma over onderzoek naar de knelpunten van de CBP-richtlijnen
– de motie-Remkes/Van der Ham over openstelling van stimuleringsfondsen
voor commerciële omroeporganisaties
– de motie-Remkes over een sluitende meerjarenbegroting van de publieke
omroep
– de motie-Van Dam c.s. over cofinanciering van documentaires
– de motie-Bosma over het niet subsidiëren van Marokko.nl
– de motie-Bosma over het terugdraaien van de subsidieverhoging van
50 mln.
– de motie-Vendrik c.s. over een vervolg op het WRR-rapport over de
publieke omroep
– de motie-Van der Ham c.s. over onderzoeksjournalistiek
– de motie-Van der Ham/Remkes over heroverweging van het artikel
39f-toewijzingsproces
– de motie-Van der Ham/Vendrik over Nederlandse animatieproducties
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31 700-VIII, nr. 45
31 700-VIII, nr. 47
31 700-VIII, nr. 48
31 700-VIII, nr. 49
31 700-VIII, nr. 50
31 700-VIII, nr. 51
31 700-VIII, nr. 52
31 700-VIII, nr. 53
31 700-VIII, nr. 54
31 700-VIII, nr. 55
31 700-VIII, nr. 56
31 700-VIII, nr. 57

A–1

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg van de
vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderdeel
hoger onderwijs van de begroting OCW voor het jaar 2009
De Voorzitter: de heer Dibi verzoekt zijn motie op stuk nr. 70 aan te
houden.

31 700-VIII, nr. 66
31 700-VIII, nr. 67
31 700-VIII, nr. 68
31 700-VIII, nr. 69
31 700-VIII, nr. 70 (aangehouden)
31 700-VIII, nr. 71
31 700-VIII, nr. 72
31 700-VIII, nr. 73
31 700-VIII, nr. 74
31 700-VIII, nr. 75

Stemmingen

31 700-VIII, nr. 86
31 700-VIII, nr. 87
31 700-VIII, nr. 88 (ingetrokken)
31 700-VIII, nr. 89
31 700-VIII, nr. 90 (aangehouden)
31 700-VIII, nr. 91
31 700-VIII, nr. 92
31 700-VIII, nr. 93
31 700-VIII, nr. 94
31 700-VIII, nr. 95
31 700-VIII, nr. 96
31 700-VIII, nr. 97
31 700-VIII, nr. 98
31 700-VIII, nr. 99

– de motie-Jasper van Dijk over afzien van de invoering van de harde knip
tussen de bachelor- en masteropleiding
– de motie-Jasper van Dijk over het niet meer bij de studieschuld optellen
van de eenoudertoeslag
– de motie-Jasper van Dijk over het behandelen van promovendi als
werknemer
– de motie-Zijlstra c.s. over het definiëren van heldere en meetbare
indicatoren voor kwaliteit en excellentie van het hoger onderwijs
– de gewijzigde motie-Dibi/Van der Ham over een voorstel voor
collegegeldvrij besturen
– de motie-Dibi over een afgeronde bacheloropleiding als een volwaardige
opleiding voor de arbeidsmarkt
– de motie-Anker c.s. over een kabinetsbrede internationaliseringsagenda
Hoger Onderwijs, Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid
– de motie-Anker c.s. het over het in het leven roepen van een fonds voor
het aantrekken van studenten uit partnerlanden
– de motie-Van der Ham/Zijlstra over verbetering van de verdeling van
FES-middelen voor R&D
– de motie-Van der Ham/Dibi over een flexibel tarief voor
verblijfsvergunningen voor buitenlandse studenten en onderzoekers
5. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor
het jaar 2009
– de motie-Jasper van Dijk over het toelaten van leerlingen indien de
grondslag van de school wordt gerespecteerd
– de motie-Jasper van Dijk over het niet door laten gaan van scholenfusies
als daarvoor geen draagvlak is
– de motie-Jan Jacob van Dijk/Slob over de menselijke maat bij fusies van
scholen
– de motie-Biskop c.s. over leerhulpmiddelen voor visueel beperkte en
dyslectische studenten
– de motie-Biskop c.s. over middelen ten behoeve van het
restauratie-opleidingsproject
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink/Dibi over meer onafhankelijk toezicht
op de kwaliteit van onderwijs
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over een verplichte meldcode
radicalisering
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te
besteden aan homo- en biseksualiteit
– de motie-Dezentjé Hamming-Bluemink over de verplichting, aandacht te
besteden aan seksuele voorlichting
– de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over intensief toezicht op nieuw
gestichte scholen
– de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi over de schoolleider als volwaardige
gesprekspartner van de inspectie
– de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over verdere professionalisering van
schoolleiders
– de motie-Kraneveldt-van der Veen c.s. over de daadwerkelijke besteding
van de zorggelden
– de motie-Kraneveldt-van der Veen/Ferrier over een formele positie van
ouders in de nieuw te vormen regionale netwerken
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31 700-VIII, nr. 100
31 700-VIII, nr. 101 (ingetrokken)
31 700-VIII, nr. 102
31 700-VIII, nr. 103
31 700-VIII, nr. 104
31 700-VIII, nr. 105
31 700-VIII, nr. 106
31 700-VIII, nr. 107
31 700-VIII, nr. 108
31 700-VIII, nr. 109
31 700-VIII, nr. 110
31 700-VIII, nr. 111
31 700-VIII, nr. 112
31 700-VIII, nr. 113
31 700-VIII, nr. 114

Stemmingen
29 911, nr. 19

– de motie-Kraneveldt-van der Veen/Dibi over ontschotting van onderwijs en
zorg in alle onderwijssectoren
– de motie-Depla c.s. over schakel- en voetklassen
– de motie-Depla c.s. over continuering van de financiële ondersteuning van
de invoering van competentiegericht onderwijs
– de motie-Depla c.s. over brede toegankelijkheid van het
tweedekansonderwijs
– de motie-Bosma over keuzemogelijkheid per onderwijssector in een
bepaald voedingsgebied
– de motie-Bosma/Verdonk over een verbod op het dragen van hoofddoekjes
voor het onderwijzend personeel
– de motie-Slob c.s. over verlaging van de stichtingsnormen
– de motie-Dibi/Jasper van Dijk over gebruikmaking van de lerarenbeurs voor
bekostiging van het schakeljaar
– de motie-Dibi over een meer rechtstreekse relatie tussen de Kamer en de
Onderwijsinspectie
– de motie-Dibi/Depla over afspraken over energiebesparing en duurzaam
inkopen voor het onderwijs
– de motie-Dibi c.s. over het betrekken van alle geledingen bij afspraken die
de gehele sector aangaan
– de motie-Pechtold over aandacht voor mensen- en kinderrechten in het
onderwijscurriculum
– de motie-Pechtold/Dezentjé Hamming-Bluemink over de doelstelling dat
een school nooit langer dan één jaar het predicaat zwak kan hebben
– de motie-Pechtold over voorschrijven van het principe van verantwoording
van kwaliteit door verplichte registratie van schoolleiders
– de motie-Pechtold over rechten op onderwijs voor uitvallers zonder
startkwalificatie
6. Stemmingen in verband met:
Brief van het Presidium over een onderzoek naar de bestrijding van de
verwevenheid onder-en bovenwereld
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie
voor Justitie in te stemmen met een onderzoek naar de knelpunten en
de daarvan kosten ten laste te laten komen van het onderzoeksbudget
van de Kamer.

Stemmingen
31 590

7. Stemmingen in verband met:
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)
31 590 (bijgewerkt t/m nr. 5)
– artikelen 1 en 2
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor
het jaar 2009
De Voorzitter: de heer Dibi wenst zijn motie op stuk nr. 46 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.

31 700-XVIII, nr. 46 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dibi over het niet verschillend straffen op basis van
etniciteit
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Stemming
31 700-VIII, nr. 78

9. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Islamitisch onderwijs
– de motie-Bosma c.s. over een rapport van de AIVD, waarin ingegaan wordt
op dezelfde onderwerpen als de BVD-rapportage uit 2002

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Blauwdruk modern
migratiebeleid
– de motie-Fritsma over toepassen van het nationale toelatingsbeleid inzake
gezinsmigratie
– de motie-Fritsma over niet vrijstellen van het mvv-vereiste van nieuwe
categorieën vreemdelingen
– de motie-Jacobi/Dijsselbloem over het wettelijk minimumloon voor
arbeidsmigranten onder de WAV
– de motie-Jacobi c.s. over toepassen van de arbeidsmarkttoets op
prioriteitgenietend aanbod bij aanvragen van buitenlandse imams
– de motie-Jacobi/Dijsselbloem over concretiseren van de gedragscode en de
compensatieprojecten voor herkomstlanden
– de motie-Jacobi/Dijsselbloem over de Nederlandse concurrentiekracht bij
het werven van hoogopgeleide kennismigranten
– de motie-De Wit over toepassing van de versnelde procedure voor
duurzaam tot het gezin behorende gezinsleden
– de motie-Kamp over een oplossing voor het gebruik van de Europa-route
– de motie-Kamp over afzien van versoepeling van het immigratiebeleid voor
oudere vreemdelingen
– de motie-Van de Camp/Kamp over aanscherping van het ingroeimodel voor
de sociale zekerheid
– de motie-Van de Camp over afronding van het overleg over de
zorgverzekeringsproblematiek van migranten
– de motie-Van de Camp over blijvende garantstelling door de kinderen

30 573, nr. 16
30 573, nr. 17
30 573, nr. 18
30 573, nr. 19
30 573, nr. 20
30 573, nr. 21
30 573, nr. 22
30 573, nr. 23
30 573, nr. 24
30 573, nr. 25
30 573, nr. 26
30 573, nr. 27
Stemmingen
31 371, nr. 64
31 371, nr. 65
31 371, nr. 66 (aangehouden)
31 371, nr. 67 (aangehouden)
31 371, nr. 68
31 371, nr. 69
31 371, nr. 70
31 371, nr. 71
31 371, nr. 72
31 371, nr. 73
31 371, nr. 74
Stemming

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gevolgen van
de kredietcrisis
– de motie-Halsema/Hamer over het in samenhang bezien van de krediet- en
klimaatcrisis
– de motie-Rutte/Pechtold over strikte naleving van de begrotingsregels
– de motie-Rutte/Halsema over een parlementair onderzoek naar de
kredietcrisis
– de motie-Rutte/Van Geel over het terugdraaien van de beslissingstermijn
van de Raad van State
– de motie-Tony van Dijck over versneld investeren in infrastructurele
projecten
– de motie-Tony van Dijck/Kant over het salaris van de nieuwe topman van
ABN AMRO en Fortis
– de motie-Van Geel c.s. over een inventarisatie van uitgaven die een positief
effect hebben op de economie
– de motie-Hamer c.s. over voorstellen om de economie innovatief, duurzaam
en concurrentiebestendig te maken
– de motie-Slob c.s. over versneld investeren in projecten
– de motie-Verdonk over het stellen van heldere voorwaarden bij nieuwe
steunmaatregelen voor banken
– de motie-Thieme over een landelijk restruimtebeleid
12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(XVI) voor het jaar 2009
De Voorzitter: mevrouw Koşer Kaya wenst haar motie op stuk nr. 60 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 700-XVI, nr. 60 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Koşer Kaya over het garanderen van een toereikend
exploitatieminimum aan de VSOP
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Stemming
30 561, nr. 12

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het spoeddebat over
de voortgang van de A4 Midden-Delfland
– de motie-Roemer/Vendrik over een serieus onderzoek naar alternatieven
alvorens een besluit te nemen
14. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008
De Voorzitter: de heer De Wit trekt zijn motie op stuk nr. 84 in.

31 700-VI, nr. 84 (gewijzigd, was
nr. 31 200-VI, nr. 47)

– de motie-De Wit/Azough over de instelling van een commissie voor interne
periodieke toetsing van vonnissen

Stemming

15. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Uitspraken
minister van Defensie in Vrij Nederland
De Voorzitter: de heer Brinkman wenst zijn motie op stuk nr. 7 te
wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij
daar nu over kunnen stemmen.

31 700-X, nr. 7 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie Brinkman over het aanwezig zijn bij de volgende Gay
Pride
Over de punten 16 t/m 42 zal donderdag 18 december a.s. bij aanvang
van de middagvergadering worden gestemd.

Stemmingen
31 700-I

16. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin (I) voor het jaar
2009
31 700-I
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-IIA

artikel 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

17. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar
2009
31 700-IIA
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-IIB

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

18. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene
Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse
Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het
kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2009
31 700-IIB
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 700-III

19. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken,
het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende
inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2009
31 700-III (bijgewerkt t/m nr. 6)
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-IV

artikel 1 t/m 4
amendement Brinkman (6)
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

20. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar
2009
31 700-IV
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-V

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

21. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2009
31 700-V (bijgewerkt t/m nr. 62)
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– gewijzigd amendement Boekestijn (62,I)
– artikel 1
– amendement Irrgang (18,I)
– amendement Irrgang (25,I)
– gewijzigd amendement Boekestijn (62,II)
– artikel 2
– artikel 3
– amendement Irrgang (18,II)
– amendement Irrgang (25,II)
– gewijzigd amendement Boekestijn (62,III)
– artikel 4
– amendement Van der Staaij (27)
– gewijzigd amendement Boekestijn (62,IV)
– artikel 5
– amendement Vendrik (26,II)
– gewijzigd amendement Boekestijn (62,V)
– artikel 6
– amendement Ferrier (24)
– artikel 7
– amendement Vendrik (26,I)
– gewijzigd amendement Boekestijn (62,VI)
– artikel 8
– artikelen 9 en 10
– amendement Boekestijn (28)
– artikel 11
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel
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De Voorzitter: de aanwezige leden van de fractie van de VVD wordt
aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen het
gedeelte over ontwikkelingssamenwerking te hebben gestemd.
Stemmingen
31 700-VI

22. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor
het jaar 2009
31 700-VI (bijgewerkt t/m nr. 68)
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– artikel 11
– amendement De Wit (26,I)
– artikel 12
– amendement Van Velzen (21)
– amendement Van Velzen (22)
– amendement Van Velzen (23)
– amendement Van Velzen (24)
– amendement Joldersma c.s. (30)
– amendement Anker c.s. (31)
– amendement Teeven (35)
– amendement De Roon (68,I)
– amendement De Roon (68,II en III)
– artikel 13
– amendement De Roon (68,IV,V)
– artikel 14
– amendement Van Haersma Buma c.s. (28)
– artikel 15
– artikel 17
– amendement De Wit (26,II)
– artikel 91
– artikelen 92 en 93
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-VII

23. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2009
31 700-VII (bijgewerkt t/m nr. 20)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
amendement Van Raak (16)
amendement Van Raak (17)
amendement Bilder c.s. (19)
gewijzigd amendement Heijnen c.s. (20)
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 700-VIII

24. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2009
31 700-VIII (bijgewerkt t/m nr. 85)
– artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
– amendement Jan Jacob van Dijk c.s. (79)
– artikel 01
– artikelen 03 t/m 05
– amendement Van der Ham (65)
– artikel 06
– artikelen 07 t/m 09
– artikel 11
– amendement Jasper van Dijk/ Roemer (62)
– artikel 12
– artikel 13
– amendement Van der Ham (15)
– amendement Anker c.s. (16)
– amendement Ten Broeke (61)
– gewijzigd amendement Ten Broeke (83)
– artikel 14
– amendement Van Dam (46)
– amendement Jasper van Dijk (80,I)
– amendement Remkes (84)
– amendement Remkes (85)
– artikel 15
– artikel 16
– artikel 24
– amendement Jasper van Dijk (80,II)
– artikel 25
– artikelen 17 t/m 20
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-IXA

25. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Nationale Schuld (IXA) voor het
jaar 2009
31 700-IXA
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-IXB

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

26. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB)
voor het jaar 2009
31 700-IXB (bijgewerkt t/m nr. 12)
– artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
– amendement Jasper van Dijk/Roemer (12)
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel
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Stemmingen
31 700-X

27. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor
het jaar 2009
31 700-X (bijgewerkt t/m nr. 29)
– artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
– artikel 20
– amendement Brinkman (29,I)
– artikel 21
– amendement Brinkman (29,II)
– artikel 22
– amendement Brinkman (29,III)
– artikel 23
– amendement Brinkman (29,IV)
– artikel 24
– artikelen 25 t/m 90
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-XI

28. Stemmingen in verband met:
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-XI (bijgewerkt t/m amendement 17)
– artikelen 1 t/m 6
departementale begrotingsstaat
– artikel 1:
– amendement Wiegman-van Meppelen-Scheppink/Van Heugten (15)
– amendement Neppérus (17,I)
– artikel 2
– artikelen 3 t/m 6
– amendement Neppérus (17,II)
– artikel 7
– artikelen 8 en 9
– artikelen 91 en 92
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendienst
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-XII

29. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en
Waterstaat (XII) voor het jaar 2009
31 700-XII (bijgewerkt t/m nr. 41)
– artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
– artikelen 31 t/m 33
– amendement Roemer (15,I)
– amendement Roefs/Koopmans (41,I)
– artikel 34
– gewijzigd amendement Van der Staaij/Cramer (13)
– artikel 35
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 700-XIII

artikelen 36 en 37
amendement Koopmans/Cramer (27,I)
amendement Roemer (15,II)
amendement Roefs/Koopmans (41,II)
artikel 39
amendement Koopmans/Cramer (27,II)
artikel 40
artikel 41
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

30. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische
Zaken (XIII) voor het jaar 2009
31 700-XIII (bijgewerkt t/m nr. 18)
– artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
– amendement Gesthuizen (18,I)
– artikel 1
– amendement Aptroot (13,I)
– amendement Aptroot (14,IA)
– amendement Van der Ham (17,I)
– amendement Gesthuizen (18,II)
– artikel 2
– gewijzigd amendement Vos (10)
– amendement Van der Ham (11,I)
– amendement Ten Hoopen/Van der Vlies (16)
– amendement Aptroot (13,II)
– amendement Aptroot (14,IB)
– artikel 3
– artikel 4
– amendement Van der Ham (11,II)
– amendement Van der Ham (17,II)
– artikel 5
– artikelen 6 t/m 9
– amendement Gesthuizen (18,III)
– artikel 10
– artikelen 21 t/m 23
– departementale begrotingsstaat
– amendement Aptroot (14,II)
– begrotingsstaat inzake de agentschappen
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-XIV

31. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2009
31 700-XIV (bijgewerkt t/m nr. 64)
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– amendement Koppejan (20)
– amendement Thieme/Ouwehand (47,I)
– amendement Thieme/Ouwehand (49)
– amendement Thieme/Ouwehand (50)
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– amendement Thieme/Ouwehand (51,I)
– amendement Thieme/Ouwehand (53)
– amendement Van Gent (56)
– amendement Polderman (57)
– artikel 21
– artikel 22
– amendement Polderman (45)
– amendement Polderman (46)
– amendement Cramer c.s. (55,I)
– amendement Jacobi/Cramer (59,I)
– gewijzigd amendement Jacobi/Atsma (62,I)
– artikel 23
– amendement Van der Ham (60,I)
– amendement Van der Ham (63,I)
– amendement Cramer c.s. (55,II)
– artikel 24
– amendement Thieme/Ouwehand (48)
– amendement Thieme/Ouwehand (52,I)
– amendement Ouwehand/Thieme (54)
– amendement Thieme/Ouwehand (51,II)
– amendement Thieme/Ouwehand (52,II)
– artikel 25
– amendement Waalkens/Cramer (44)
– amendement Atsma c.s. (61)
– amendement Graus (64,I)
– artikel 26
– amendement Jacobi/Cramer (59,II)
– amendement Van der Ham (60,II)
– gewijzigd amendement Jacobi/Atsma (62,II)
– amendement Van der Ham (63,II)
– artikel 27
– artikel 28
– artikel 29
– amendement Thieme/Ouwehand (47,II) (invoegen nieuw artikel
begrotingsstaat)
– amendement Graus (64,II) (invoegen nieuw artikel begrotingsstaat)
– departementale begrotingsstaat
– amendement Thieme/Ouwehand (52,III)
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen
31 700-XV

32. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009
31 700-XV (bijgewerkt t/m nr. 44)
– artikelen 1 t/m 4
departementale begrotingsstaat
– artikel 41
– gewijzigd amendement Ortega-Martijn c.s. (44,I)
– artikel 42
– artikelen 43 t/m 45
– amendement Van Gent (15,I herdruk)
– amendement Spekman c.s. (33)
– artikel 46
– amendement Ulenbelt/Lempens (14,I)
– amendement Van Hijum c.s. (20)
– amendement Van Gent (15,II herdruk)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen
31 700-XVI

gewijzigd amendement Ortega-Martijn c.s. (44,II)
artikel 47
amendement Ulenbelt/Lempens (14,II)
artikel 48
artikelen 49 t/m 51
artikelen 97 t/m 99
departementale begrotingsstaat
begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten
beweegreden
wetsvoorstel

33. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009
31 700-XVI (bijgewerkt t/m nr. 99)
– artikelen 1 t/m 5
departementale begrotingsstaat
– amendement Van Gerven (28,I)
– amendement Van Gerven (33)
– amendement Ouwehand/Thieme (97)
– artikel 41
– amendement Jan de Vries c.s. (32)
– amendement Van Gerven (34,I)
– amendement Koşer Kaya/Van der Veen (98)
– artikel 42
– artikel 43
– amendement Wolbert (35)
– gewijzigd amendement Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (99)
– artikel 44
– amendement Blom/Atsma (21)
– amendement Blom/Timmer (24)
– artikel 46
– artikel 47
– amendement Van Gerven (28,II)
– artikel 98
– amendement Van Gerven (34,II)
– artikel 99
– departementale begrotingsstaat
– begrotingsstaat baten-lastendiensten
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-XVII

34. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2009
31 700-VII (bijgewerkt t/m nr. 30)
– artikelen 1 t/m 3
departementale begrotingsstaat
– artikel 1
– amendement Langkamp (6,I)
– amendement Langkamp (7,I)
– amendement Bouwmeester c.s. (30)
– artikel 2
– amendement Langkamp (6,II)
– amendement Langkamp (7,II)
– artikel 3
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–
–
–
–
Stemmingen
31 700-XVIII

artikel 98 en 99
departementale begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

35. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en
Integratie (XVIII) voor het jaar 2009
31 700-XVIII
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-A

artikelen 1 t/m 5
begrotingsstaten
beweegreden
wetsvoorstel

36. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar
2009
31 700-A (bijgewerkt t/m nr. 24)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-B

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
amendement De Krom (23,I)
amendement De Krom (24,I)
artikel 11
amendement Vendrik (16,I)
amendement Roemer/Vendrik (17,I)
artikel 12
amendement Cramer/Koopmans (20)
amendement Roemer/Vendrik (17,II)
artikel 13
amendement Koopmans/Cramer (21,I)
amendement Roefs/Koopmans (22,I)
amendement Roefs/Koopmans (22,II)
amendement Vendrik (16,II)
amendement De Krom (23,II)
amendement De Krom (24,II)
artikel 14
artikelen 15 en 16
amendement Roemer (18,I)
artikel 17
artikel 18
amendement Roemer (18,II)
amendement Koopmans/Cramer (21,II)
amendement Roefs/Koopmans (22,III)
artikel 19
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

37. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2009
31 700-B
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 4
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen
31 700-C

38. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2009
31 700-C (bijgewerkt t/m nr. 9)
–
–
–
–
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-D

artikelen 1 en 2
amendement Remkes (9,I)
artikel 3
artikel 4
amendement Remkes (9,II)
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

39. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2009
31 700-D (bijgewerkt t/m nr. 5)
– artikelen 1 t/m 6
begrotingsstaat
– artikelen 11 en 12
– amendement Ten Broeke (5,I)
– artikel 13
– artikelen 14 en 15
– amendement Ten Broeke (5,II)
– artikel 21
– artikel 31
– begrotingsstaat
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemmingen
31 700-E

40. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Spaarfonds AOW voor het jaar
2009
31 700-E
–
–
–
–

Stemmingen
31 700-F

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

41. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het
jaar 2009
31 700-F
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda

A–14

Stemmingen
31 700-G

42. Stemmingen in verband met:
Vaststelling van de begrotingsstaat van het BTW-compensatiefonds voor het
jaar 2009
31 700-G
–
–
–
–

artikelen 1 t/m 3
begrotingsstaat
beweegreden
wetsvoorstel

43. VAO Vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz) (AO d.d.
2 december 2008)
44. VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19 november 2008)
45. VAO Taxi (AO d.d. 19 november 2008)
46. VAO Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (AO d.d.
20 november 2008)
47. VAO Internationale kinderontvoering (AO d.d. 25 november 2008)
48. VAO Innovatie (AO d.d. 27 november 2008)
49. VAO Nationaal Instituut Rechten van de Mens (AO d.d. 2 december
2008)
50. VAO Vliegveld Twente (AO d.d. 4 december 2008)
51. VAO Topinkomens (AO d.d. 26 november 2008)
52. VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 27 november 2008)
53. VAO HPV-vaccinatie in het Rijksvaccinatieplan (AO d.d. 9 december
2008)
54. VAO Geneesmiddelenbeleid (AO d.d. 10 december 2008)
55. VAO Concretisering microfinanciering Nederland (AO d.d. 30 oktober
2008)
31 700-XIV

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

31 700-F

57. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor
het jaar 2009 (voorzetting)

31 792, nr. 1
31 792-IIA t/m XVIII
31 792-A t/m G

58. Debat over de Najaarsnota 2008 met maximum spreektijden van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, ChristenUnie en GroenLinks
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten
Lid Verdonk
2 minuten
59. Debat over het Verslag van de Europese Top met maximum spreektijden
van:
CDA, PvdA, SP en VVD
10 minuten
PVV, ChristenUnie en GroenLinks
7 minuten
D66, PvdD en SGP
5 minuten
Lid Verdonk
2 minuten
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31 713

60. Wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te
maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken

31 515

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

31 411

62. 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)

31 756, nrs. 12 t/m 24

63. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

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

31 354

4. 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)

31 721

5. Wijziging van de Spoedwet wegverbreding en de Tracéwet in verband met
de vereenvoudiging van de onderzoekslast (Wet versnelling besluitvorming
wegprojecten)

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)

30 826

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

31 124

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

31 301

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

31 458

10. 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)

31 058

11. 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)
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30 907

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

31 466

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

31 538

14. 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)

31 446

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

30 424

30 425

30 426

30 427

30 693

16. Gezamenlijke behandeling 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
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

31 324

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

31 386

18. Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en
enkele aanverwante wetten in verband met de strafbaarstelling van het
deelnemen en meewerken aan training voor terrorisme, uitbreiding van de
mogelijkheden tot ontzetting uit het beroep als bijkomende straf en enkele
andere wijzigingen

30 585

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

Dinsdag 20 januari

14.00 uur

Woensdag 21 januari

10.15 uur

Donderdag 22 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
30 645

4. 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)

31 579

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

Dinsdag 27 januari

14.00 uur

Woensdag 28 januari

10.15 uur

Donderdag 29 januari

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

30 520

4. 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)

Wetgevings-, notaoverleggen

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
12 december 2008)

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

8 minuten
6,5 minuten
7 minuten
10,5 minuten
2,5 minuten
0 minuten
4 minuten
3 minuten
16,5 minuten
2,5 minuten
0,5 minuten
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