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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 november

14.00 uur

Woensdag 7 november

10.15 uur

Donderdag 8 november

10.15 uur

A

Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
Stemmingen
30 928

3. Stemmingen in verband met:
Aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek en andere
wetten aan de richtlijn betreffende oneerlijke handelspraktijken van
ondernemingen jegens consumenten op de interne markt
30 928 (bijgewerkt t/m nr. 14)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

OVG1431
0708tkage021107
ISSN 0921 - 7371

artikelen I t/m IIA
artikel III, onderdeel A
nader gewijzigd amendement
onderdeel B
onderdelen C t/m E
nader gewijzigd amendement
onderdeel F
nader gewijzigd amendement
onderdeel G
onderdelen H en I
nader gewijzigd amendement
onderdeel J
artikel III
artikelen IV t/m VIII
beweegreden
wetsvoorstel

Vos (14,I) (onderdeel B vervalt)

Vos (14,II) (invoegen nieuw onderdeel Ea)
Vos (14,III)

Vos (14,IV)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–1

Stemmingen

31 200-XIV, nr. 31
31 200-XIV, nr. 32
31 200-XIV, nr. 33
31 200-XIV, nr. 34
31 200-XIV, nr. 35
31 200-XIV, nr. 36
31 200-XIV, nr. 37
31 200-XIV, nr. 38
31 200-XIV, nr. 39
31 200-XIV, nr. 40
31 200-XIV, nr. 41
31 200-XIV, nr. 42
31 200-XIV, nr. 44
31 200-XIV, nr. 45
31 200-XIV, nr. 46
31 200-XIV, nr. 47
31 200-XIV, nr. 48
31 200-XIV, nr. 49
31 200-XIV, nr. 50
31 200-XIV, nr. 51
31 200-XIV, nr. 52
31 200-XIV, nr. 53
31 200-XIV, nr. 54
31 200-XIV, nr. 55

Stemmingen

31 200-XIV, nr. 56 (gewijzigd)
31 200-XIV, nr. 57

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Natuur van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor 2008
– de motie-Polderman over een kosten-batenanalyse van de kosten van
verwerving
– de motie-Polderman over een plan van aanpak voor een aaneengesloten
Nationaal Park Groot Veluwe
– de motie-Polderman over een inventarisatie van bureaucratische
knelpunten
– de motie-Polderman over de aanleg van nieuwe volkstuincomplexen
– de motie-Jager/Jacobi over het verhogen van de animo voor ganzenopvang
– de motie-Jager over het respecteren van de uitgangspunten van de Nota
Ruimte
– de motie-Jager over het voorkomen van schaduwwerking bij beschermde
natuurgebieden
– de motie-Cramer over een pilot voor de ontwikkeling van indicatoren voor
het waardeverhogend effect van natuur
– de motie-Jacobi over structurele verhoging van het bedrag voor de
soortenbescherming
– de motie-Atsma/Jacobi over onderzoek naar vermindering van de
regeldichtheid in het landelijk gebied door zelfsturing
– de motie-Van der Ham c.s. over een taskforce ehs
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Van der Vlies over het inzichtelijk maken van de
gevolgen van de aanwijzing van de Natura-2000-gebieden
– de motie-Snijder-Hazelhoff over vormgeving van het beleid voor
natuurgebieden in samenspraak met bewoners en omwonenden
– de motie-Ouwehand over inzicht in de directe en indirecte kosten van de
jachtpartijen van het Koninklijk Huis
– de motie-Ouwehand over het per direct opheffen van de sluiting van het
Kroondomein
– de motie-Ouwehand over het per direct een einde maken aan jachtpartijen
door leden van het Koninklijk Huis op publieke terreinen
– de motie-Ouwehand over kerndoelen om de kwaliteit van natuur- en
milieueducatie op basisscholen en middelbare scholen te garanderen
– de motie-Ouwehand over toetsing van de herintroductie van korhoenders
op de Hoge Veluwe aan het door WUR ontwikkelde afwegingskader
– de motie-Ouwehand over het als leidend beschouwen van het
afwegingskader voor de herintroductie van soorten in de Nederlandse natuur
– de motie-Ouwehand over een onderzoek naar het gedrag en het leefgebied
van de vos
– de motie-Ouwehand over besteding van geoormerkte gelden uit het
Faunafonds aan de ontwikkeling van alternatieven voor afschot en verjaging
– de motie-Ouwehand over een integraal plan van aanpak voor vervanging
van afschot door alternatieve, diervriendelijke maatregelen
– de motie-Van Gent c.s. over het opstellen van een AMvB voor bescherming
van de Nationale Landschappen
– de motie-Van Gent c.s. over het oplossen van knelpunten bij de Landelijke
Routenetwerken voor wandelen en fietsen
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Visserij van de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit (XIV) voor 2008
De Voorzitter: dhr. Polderman wenst zijn motie op stuk nr. 56 te wijzigen.
De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu
over kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Polderman over vergroting van de maaswijdte
– de motie-Jacobi/Koppejan over certificering door een onafhankelijke
geaccrediteerde instelling
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31 200-XIV, nr. 58
31 200-XIV, nr. 60
31 200-XIV, nr. 61
31 200-XIV, nr. 78
(gewijzigd, was nr. 59)
Stemmingen

31 200-XIV, nr. 102
31 200-XIV, nr. 103
31 200-XIV, nr. 104
31 200-XIV, nr. 105
31 200-XIV, nr. 106
31 200-XIV, nr. 107
31 200-XIV, nr. 108
31 200-XIV, nr. 109
31 200-XIV, nr. 110
31 200-XIV, nr. 111
31 200-XIV, nr. 112
31 200-XIV, nr. 113 (aangehouden)
31 200-XIV, nr. 114

31 200-XIV, nr. 115
31 200-XIV, nr. 116
31 200-XIV, nr. 117
31 200-XIV, nr. 118
31 200-XIV, nr. 119
31 200-XIV, nr. 120
31 200-XIV, nr. 121
31 200-XIV, nr. 122
31 200-XIV, nr. 123
31 200-XIV, nr. 124
31 200-XIV, nr. 125

– de motie-Ouwehand over
kan worden gedood
– de motie-Ouwehand over
– de motie-Ouwehand over
welzijn van zeevissen
– de motie-Ouwehand over
en fysiologie van vissoorten

slachtapparaten waarmee op een humanere wijze
een verbod op het gebruik van weerhaken
een plan van aanpak voor het verbeteren van het
fundamenteel onderzoek naar natuurlijk gedrag

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en
de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2008
De Voorzitter: mw. Snijder-Hazelhoff wenst haar motie op stuk nr. 113
aan te houden.
– de motie-Van Velzen/Thieme over volledige ontkoppeling van productie en
inkomenssteun in de landbouw
– de motie-Van Velzen over een verbod op de vestiging van megabedrijven
– de motie-Van Velzen c.s. over de implementatie van wetenschappelijke
welzijnscriteria
– de motie-Van Velzen c.s. over de productie van ganzen- en eendenlever in
Europa
– de motie-Van Velzen/Thieme over certificering op het gebied van milieu,
duurzaamheid en dierenwelzijn
– de motie-Van Velzen/Thieme over etikettering van producten die niet aan
de Europese standaarden voldoen
– de motie-Van Velzen over een onderzoek naar de voorwaarden voor
rendabele mestvergisting
– de motie-Atsma/Snijder-Hazelhoff over een compensatieregeling in verband
met de vijfmeterzones
– de motie-Atsma c.s. over proefprojecten voor mobiele voorzieningen op het
platteland
– de motie-Atsma c.s. over een inventarisatie van de voor- en nadelen van
het realiseren van één dienst voor grondzaken
– de motie-Atsma c.s. over de mogelijkheden van landwinning in de
Noordzee
– de motie-Snijder-Hazelhoff over gebruik van diermeel als grondstof voor
diervoeders
– de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over het voorkomen van
compensatieregelingen voor projecten in of bij Natura 2000 gebieden door
middel van mitigatie of projectalternatieven
– de motie-Waalkens c.s. over openbaarmaking van gegevens van de
Inspectie diertransporten
– de motie-Waalkens c.s. over verhaal van kosten van contaminatie door
ggo-gewassen op de veroorzakers
– de motie-Waalkens c.s. over structurele verhoging van het gereserveerde
bedrag voor de soortenbescherming
– de motie-Graus over een nationaal georganiseerde en
geprofessionaliseerde dierenambulance
– de motie-Graus c.s. over de inzet van meer handhavers in de strijd tegen
illegale jacht en stroperij
– de motie-Cramer/Atsma over aansluiting bij een in Duitsland
geïntroduceerde standaard voor de pluimveehouderij
– de motie-Cramer/Atsma over de instelling van een adviescommissie
betreffende financieringsvormen voor het Deltaplan «Nederland weer mooi»
– de motie-Van Gent/Thieme over een moratorium op de bouw van
megastallen
– de motie-Van Gent c.s. over een publiekscampagne om minder vlees te
eten
– de motie-Van der Ham/Thieme over een advies over de Nederlandse
belangenafweging inzake het gemeenschappelijk landbouwbeleid
– de motie-Van der Ham/Thieme over de meerwaarde van het project Galileo
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31 200-XIV, nr. 126
31 200-XIV, nr. 127
31 200-XIV, nr. 128
31 200-XIV, nr. 129
31 200-XIV, nr. 130
31 200-XIV, nr. 131
31 200-XIV, nr. 132
31 200-XIV, nr. 133 (herdruk)
31 200-XIV, nr. 134

Stemmingen
29 452, nr. 71
29 452, nr. 72
29 452, nr. 73
29 452, nr. 74

Stemmingen

29 893, nr. 55 (gewijzigd)
29 893, nr. 56
29 893, nr. 57
29 893, nr. 58 (aangehouden)

Stemmingen
25 695, nr. 47
25 695, nr. 48 (ingetrokken)
25 695, nr. 49
25 695, nr. 50

Stemmingen
30 545, nr. 37
30 545, nr. 38

– de motie-Thieme/Van Gent over een verbod op het onverdoofd ritueel
slachten
– de motie-Thieme c.s. over een kader voor de structurele financiële
ondersteuning van dierenasielen
– de motie-Thieme c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar het
functioneren van de Algemene Inspectiedienst
– de motie-Thieme c.s. over een plan van aanpak om de koe in de wei te
houden
– de motie-Thieme c.s. over een verbod op castratie van varkens
– de motie-Thieme/Van Gent over afschot door professionele, gecertificeerde
jagers
– de motie-Thieme over een organisatorische scheiding van controles op
subsidies en controles op dierenwelzijn
– de motie-Van der Vlies c.s. over het opnemen van een sociaaleconomische
component in het Investeringsbudget Landelijk Gebied
– de motie-Van der Vlies c.s. over de onderlinge samenhang tussen
programma’s, projecten en kennisnetwerken in de land- en tuinbouw
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Voortgangsrapportage
TBS en forensische zorg
– de motie-Teeven/Van Velzen over het doen van aangifte bij seksuele
relaties tussen behandelaars en patiënten
– de motie-Van Velzen/Azough over een tijdelijke verblijfsvergunning voor
illegale vreemdelingen in tbs-klinieken
– de motie-Joldersma/Jager over communicatie over overlastgevoelige
voorzieningen in woonbuurten
– de motie-De Roon over het niet toestaan van transmuraal verlof bij een
onverklaard risico op het plegen van een ernstig misdrijf
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Capaciteit op het spoor en
Betuweroute
De Voorzitter: dhr. Cramer wenst zijn motie op stuk nr. 55 te wijzigen. De
gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over
kunnen stemmen.
– de gewijzigde motie-Cramer/Roemer over een analyse van de
mogelijkheden van prestatieverbetering door ERTMS
– de motie-Cramer over aanpassing van het Besluit capaciteitsverdeling
hoofdspoorweginfrastructuur
– de motie-Roemer over het stimuleren van spoorvervoerders om niet meer
treinpaden aan te vragen dan zij daadwerkelijk gaan gebruiken
– de motie-Roemer over een duidelijke plek voor beheer en onderhoud van
het spoor
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Publieke bedrijfsorganisaties (PBO’s)
– de motie-Aptroot over vermelding van salarissen van bestuurs- en
directieleden in begrotingen en jaarverslagen
– de motie-Aptroot over het betrekken van bedrijfsgenoten bij de
besluitvorming
– de motie-Aptroot over onafhankelijk onderzoek naar de steun voor het
Productschap Dranken
– de motie-Ulenbelt over het doen van voorstellen voor recht op inspraak,
motierecht en stemrecht
10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wet werk en bijstand
– de motie-Nicolaï/Fritsma over het niet verstrekken van een
bijstandsuitkering aan iemand die niet bereid is, zonder boerka te werken
– de motie-Karabulut/Van Gent over het in kaart brengen van knelpunten in
de combinatie WWB en mantelzorg
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Stemming
21 501-20, nr. 374

Stemmingen
31 200-V, nr. 8

11. Stemming over: motie ingediend bij het debat over het verslag Europese
Top
– de motie-Peters/Van der Ham over de normering van de CO2-uitstoot van
nieuwe personenauto’s in 2012
12. Stemmingen in verband met:
De brief van het Presidium over een extern accountantsonderzoek naar
onregelmatigheden bij de besteding van ontwikkelingsgelden in het kader van
het MHO
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie
voor Buitenlandse Zaken in te stemmen.

Stemmingen
22 112, nr. 573

13. Stemmingen in verband met:
De brief van het Presidium over een quick scan naar aanleiding van het
Groenboek Klimaatveranderingen
De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie
voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om het
Centraal Planbureau en het Milieu en Natuurplanbureau te verzoeken
een quick scan uit te voeren, in te stemmen.

Stemmingen
31 015, nr. 17 (aangehouden)
31 015, nr. 18
31 015, nr. 19
31 015, nr. 20
31 015, nr. 21
31 015, nr. 22
31 015, nr. 23

Stemmingen
31 001, nr. 25
31 001, nr. 26
31 001, nr. 27
31 001, nr. 28
31 001, nr. 29
31 001, nr. 30
31 001, nr. 31

Stemmingen
30 673

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kindermishandeling
– de motie-Agema over het inzichtelijk maken van de wijze waarop de
jeugdzorgmiljoenen van 2006 zijn besteed
– de motie-Agema over het denaturaliseren c.q. intrekken van de
verblijfsvergunning van ouder(s) en pleger bij besnijdenis van een meisje
– de motie-Agema over het uit hun beroep zetten van artsen die meewerken
aan meisjesbesnijdenis
– de motie-Agema over het resultaat van de 5 mln. ter voorkoming van
meisjesbesnijdenis
– de motie-Langkamp over een meldcode kindermishandeling
– de motie-Langkamp over regionale behandel- en diagnostische centra
– de motie-Langkamp over het in behandeling nemen van een kind met
toestemming van één ouder
15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Campussen
– de motie-Agema over jongeren die in campussen zullen worden
opgenomen
– de motie-Agema over het bijbrengen van discipline en respect aan jongeren
– de motie-Agema over de verschillen en overeenkomsten tussen
verschillende instellingen en de campussen
– de motie-Leijten over de definitie van «onwillige jongeren»
– de motie-Leijten over het te allen tijde toetsen door de rechter van een
gedwongen plaatsing
– de motie-Dibi over het naar campussen leiden van jongeren die geen
strafbare feiten hebben gepleegd
– de motie-Dibi over het besluit over het invoeren van een landelijk dekkend
stelsel
16. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet sociale werkvoorziening in verband met een betere
realisering van de met die wet beoogde doelen
30 673 (bijgewerkt t/m nr. 11)
–
–
–
–

amendement
amendement
amendement
amendement

Lempens
Lempens
Lempens
Lempens

(13)
(18)
(21)
(15)
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–
–
–
–
–
–
Stemmingen

30 673, nr. 22
30 673, nr. 23
30 673, nr. 24
30 673, nr. 25 (ingetrokken)
30 673, nr. 26
30 673, nr. 27

Stemmingen
29 754, nr. 109
29 754, nr. 110
29 754, nr. 111
29 754, nr. 112
29 754, nr. 113
29 754, nr. 114
29 754, nr. 115
29 754, nr. 116

gewijzigd amendement Lempens (28)
amendement Ortega-Martijn (19)
artikel I
artikelen II t/m IX
beweegreden
wetsvoorstel

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet sociale
werkvoorziening in verband met een betere realisering van de met die wet
beoogde doelen
– de motie-Lempens over het toezicht op de sociale uitvoering van de WSW
door gemeenten
– de motie-Lempens over beperking van de SW-bedrijven tot de doelgroep
van de WSW
– de motie-Van Gent over beperking van de wachttijd voor een WSW-plek tot
een jaar
– de motie-Van Gent over de besteding van de bonus voor begeleid werken
– de motie-Spies/Ortega-Martijn over randvoorwaarden voor uitkering van de
bonus voor begeleid werken
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over actieve informatieverstrekking door de
gemeenten
18. Stemmingen over: moties VAO Actieplan polarisatie en radicalisering
– de motie-Brinkman over het niet verstrekken van 28 mln. voor projecten
tegen polarisatie
– de motie-Brinkman over afspraken met de VNG over jaarlijkse rapportage
– de motie-Brinkman over het stoppen van de subsidie voor de islamwijzer
– de motie-Van der Staaij/Anker over terughoudendheid ten aanzien van het
stimuleren van interpretaties van de islam
– de motie-Van Raak over het herkennen van de façadepolitiek van
salafistische moslims
– de motie-Griffith over screening bij subsidieverstrekking voor het stimuleren
van interpretaties van de islam
– de motie-C
q örüz/Kuiken over het uitdragen van de waarden van de
Nederlandse democratische rechtsstaat
– de motie-Anker over het faciliteren van interpretaties van de islam
19. Debat over de voorgenomen sluiting van een aantal vestigingen van
Unilever
20. VAO Besluit inzake voorwaarden ervaringsfase langere en zwaardere
vrachtwagencombinaties (AO d.d. 4 oktober 2007) met maximum spreektijden
van 2 minuten per fractie
21. VAO Recreatiewoningen (AO d.d. 17 oktober 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
22. VAO Deltaplan inburgering (AO d.d. 18 oktober 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
23. VAO Zedelijkheidswetgeving (AO d.d. 31 oktober 2007) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

31 200-V

24. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2008

31 200-XI

25. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat
van het Waddenfonds voor het jaar 2008
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30 925

26. Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn
2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende minimumnormen voor
de erkenning en de status van onderdanen van derde landen en staatlozen
als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming
behoeft, en de inhoud van de verleende bescherming (PbEU L 304)

Dinsdag 13 november

14.00 uur

Woensdag 14 november

10.15 uur

Donderdag 15 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO WMO (AO d.d. 31 oktober 2007) met maximum spreektijden van 2
minuten per fractie
5. Debat inzake kabinetsreactie op WRR-rapport «Europa in Nederland»

30 143

6. Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie
van het slachtoffer in het strafproces

30 397

7. Nieuwe regels inzake tuchtrechtspraak ten aanzien van accountants (Wet
tuchtrechtspraak accountants) (dupliek)

30 856

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

31 090

9. Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met nieuwe regels omtrent
deelneming in de opsporing en winning van koolwaterstoffen door een daartoe
aangewezen vennootschap en omtrent andere taken en activiteiten van die
vennootschap

31 012

10. Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
over het uitsluiten van wilsonbekwamen van het kiesrecht

31 013

11. Verandering in de Grondwet, strekkende tot het vervallen van de bepaling
inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten

Dinsdag 20 november

14.00 uur

Woensdag 21 november

10.15 uur

Donderdag 22 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
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3. Stemmingen
29 353

4. 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 (re- en dupliek)

Dinsdag 27 november

14.00 uur

Woensdag 28november

10.15 uur

Donderdag 29 november

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

28 867

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

Wetgevings-, notaoverleggen

Maandag 5 november 2007 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel personeel van de
begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008
Maandag 5 november 2007 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Partiële herziening
van het Tweede Structuurschema Elektriciteitsvoorziening (Randstad 380 kV
verbinding) (30 892) en de Partiële herziening Tweede Structuurschema
Elektriciteitsvoorziening (BritNedverbinding) (30 662)
Maandag 5 november 2007 van 16.30 – 21.30 uur
Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de beleidsbrief
Ontwikkelingssamenwerking (31 250)
Maandag 12 november 2007 van 10.15 – 16.00 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel materieel van de
begroting van het ministerie van Defensie voor het jaar 2008
Maandag 12 november 2007 van 11.15 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2008
Maandag 19 november 2007 van 10.00 – 12.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
de begrotingen voor het jaar 2008 van het Gemeentefonds en het
Provinciefonds (31 200-B en 31 200-C)
Maandag 19 november 2007 van 11.00 – 16.30 uur
Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het
onderdeel Sport van de begroting van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor het jaar 2008
Maandag 19 november 2007 van 17.00 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Politie van de begroting van het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2008

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–8

Maandag 26 november 2007 van 13.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het
onderdeel Media van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap voor het jaar 2008
Maandag 10 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 – 18.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT 2008
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 op
19 oktober)

CDA
PvdA
SP
VVD
PVV
GroenLinks
ChristenUnie
D66
PvdD
SGP
Verdonk

261
230,5
206,5
195
125
120
108,5
71,5
41
77
30

minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten
minuten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, agenda

A–9

