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A

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 4 november

14.00 uur

Woensdag 5 november

10.15 uur

Donderdag 6 november

10.15 uur

A

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

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Industriebrief
De Voorzitter: mw. Gesthuizen verzoekt haar motie op stuk nr. 34 aan te
houden.

29 826, nr. 34 (aangehouden)
29 826, nr. 35

Stemmingen
31 700-VI, nr. 12

31 700-VI, nr. 13
31 700-VI, nr. 14
31 700-VI, nr. 15
31 700-VI, nr. 16

OVG1512
0809tkage311008
ISSN 0921 - 7371

– de motie-Gesthuizen over de groepen kenniswerkers waar in de Nederlandse industrie behoefte aan is
– de motie-Uitslag c.s. over het doel om in 2011 in de top vijf van de
concurrentieranglijsten van het IMD en het WEF te staan
4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Onderzoek naar
taakstraffen
– de motie-De Roon/Teeven over het niet opleggen van een taakstraf aan
een persoon die in de voorafgaande vijf jaren een vrijheidsstraf heeft
ondergaan
– de motie-De Roon/Teeven over het niet vaker dan eenmaal opleggen van
een taakstraf
– de motie-De Roon/Teeven over het beperken van de maximale duur van
een taakstraf tot 120 uur
– de motie-De Roon over het niet opleggen van taakstraffen aan illegaal in
Nederland verblijvende personen
– de motie-Teeven/De Roon over het uitsluiten van een taakstraf in
combinatie met straffen voor ernstige geweldsdelicten en zedenmisdrijven
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Stemming
23 235, nr. 84
Stemmingen
27 428, nr. 119
27 428, nr. 120
27 428, nr. 121
27 428, nr. 122
27 428, nr. 123

Stemmingen
29 675, nr. 52 (aangehouden)
29 675, nr. 53
29 675, nr. 54
29 675, nr. 55
29 675, nr. 56
29 675, nr. 57
29 675, nr. 58
29 675, nr. 59

Stemmingen
30 168, nr. 7
30 168, nr. 8
30 168, nr. 9
30 168, nr. 10

Stemming
30 561, nr. 12

Stemmingen
31 514

5. Stemming over: motie ingediend bij het spoeddebat over het leveren van
huishoudelijke zorg door thuiszorgaanbieders
– de motie-Leijten/Agema over het budget voor de Wmo
6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Biotechnologie
– de motie-Vendrik c.s. over een overzicht van de kosten voor onderzoek
naar biotechnologie
– de motie-Vendrik/Ouwehand over het opschorten van besluiten over
toelating van ggo-gewassen
– de motie-Van Velzen c.s. over het vermelden op etiketten van het gebruik
van genetisch gemodificeerd veevoer
– de motie-Van Velzen c.s. over het voorkomen van besmetting van honing
met maïspollen van MON 810
– de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink/Van Velzen over het
formuleren van bindende eisen voor gentechnologie
7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserij
– de motie-Ouwehand/Van Gent over een actieprogramma voor bescherming
van gebieden op de Noordzee
– de motie-Ouwehand/Van Gent over het nakomen van internationale
verplichtingen
– de motie-Polderman over borging van planologische claims
– de motie-Van Gent/Ouwehand over onderzoek naar sluiting van een deel
van de ecologische hoofdstructuur Noordzee voor visserij
– de motie-Jacobi over onderzoek naar visserij in beschermde gebieden
– de motie-Jacobi over aanmelding van de Centrale Oestergronden als
beschermd gebied
– de motie-Neppérus over randvoorwaarden voor een economisch gezonde
mosselsector
– de motie-Graus over bescherming van de visserij tegen activistische
vormen van natuur- en milieupaniek
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierproeven
– de motie-Ouwehand c.s. over het terugdringen van het aantal proefdieren
dat in fokkerijen en laboratoria in voorraad wordt gedood
– de motie-Ouwehand/van Gent over uitbreiding van de training inzake
alternatieven voor dierproeven
– de motie-Ormel c.s. over instelling van een brede commissie
dierproevenbeleid
– de motie-Van Velzen over verdubbeling van het budget voor alternatieven
voor dierproeven
9. Stemming over: 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
10. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en
enkele andere wetten in verband met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet
zelfstandige bestuursorganen en deregulering
31 514 (bijgewerkt t/m nr. 13)
–
–
–
–
–
–
–
–

amendement Van Hijum c.s. (12,I)
amendement Van Hijum c.s. (12,II)
amendement Vermeij c.s. (13)
amendement Ulenbelt (9)
artikel I
artikelen II t/m XXXVII
beweegreden
wetsvoorstel
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Stemmingen

31 514, nr. 15
31 514, nr. 16
31 514, nr. 17
31 514, nr. 18
31 514, nr. 19
31 514, nr. 20
31 514, nr. 21
31 514, nr. 22
31 514, nr. 23
31 514, nr. 24
31 514, nr. 25
31 514, nr. 26

Stemming
29 911, nr. 15

Stemmingen
29 248, nr. 64
29 248, nr. 65
29 248, nr. 66
29 248, nr. 67
29 248, nr. 68

Stemmingen
29 323, nr. 52

Stemmingen
31 519

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en inkomen en enkele andere wetten in verband
met de evaluatie van deze wet, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en
deregulering
– de motie-Ulenbelt over overleg met gemeenten die een LWI-vestiging
binnen de gemeentegrenzen willen houden
– de motie-Ulenbelt over vergoeden van de reiskosten naar een Locatie Werk
en Inkomen buiten de grenzen van de eigen gemeente
– de motie-Ulenbelt over maximeren van de salarissen bij het UWV
– de motie-Ulenbelt over onderbrengen van de pensioenregeling van alle
UWV-medewerkers bij het ABP
– de motie-Ulenbelt over uitvoeren van de activiteiten van UWV onder de
naam Arbeidsbureau
– de motie-Van Gent c.s. over hanteren van dezelfde naam door alle Locaties
Werk en Inkomen
– de motie-Ortega-Martijn/Vermeij over onafhankelijk informatie kunnen
inwinnen door werkzoekenden
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over waarborgen van specialistische kennis
voor Wajong’ers
– de motie-Ortega-Martijn over inrichten van een landelijk werkgeverspunt
– de motie-Vermeij c.s. over samenspraak over beleidsplannen voor het
regionale arbeidsmarktbeleid
– de motie-Vermeij/Van Gent over een handreiking voor de
cliëntenparticipatie in de LWI
– de motie-Van Hijum c.s. over de schaal van regionale samenwerking en de
aanwijzing van bovenlokale dienstverlening
12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Verwevenheid onderwereld
met de bovenwereld
– de motie-Kuiken c.s. over overnemen van de aanbevelingen van de
werkgroep
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Kapitaallasten
– de motie-Van Gerven over het na 2011 blijven bestaan van het
Waarborgfonds Zorg
– de motie-Van Gerven over met terugwerkende kracht uitbreiden van de
overgangsregeling over 2008
– de motie-Van Gerven over directe nadeelcompensatie
– de motie-Van der Veen c.s. over het vanaf 1 januari 2009 van toepassing
verklaren van de overgangsmaatregel voor het B-segment
– de motie-Van der Veen/Schippers over de gevolgen van het afschaffen van
het bouwregime
14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ketenzorg verloskunde/
Kraamzorg
– de motie-Schermers c.s. over vaststellen van het beroepsprofiel van de
tweedelijnsverloskundige door het CBOG
15. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere
en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen in verband met het opnemen van nadere bepalingen met
betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder
met een kind dat de leeftijd van vijf jaar nog niet heeft bereikt (Wet
verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders)
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31 519 (bijgewerkt t/m nr. 18)
– amendement Van der Ham c.s. (18)
Indien 18 verworpen:
– amendement Karabulut/Van Gent (9,I)
– amendement Van der Ham (11,I)
– amendement Karabulut (8,I)
– amendement Spekman c.s.(17,I)
– Artikel I
Indien 18 verworpen:
– amendement Karabulut/Van Gent (9,II)
– amendement Van der Ham (11,II)
– amendement Karabulut (8,II)
– amendement Spekman c.s.(17,II)
– Artikel II
Indien 18 verworpen:
– amendement Karabulut/Van Gent (9,III)
– amendement Van der Ham (11,III)
– amendement Karabulut (8,III)
– amendement Spekman c.s.(17,III)
– Artikel III
– Artikelen IV en V
– beweegreden
– wetsvoorstel
Stemmingen

31 519, nr. 13
31 519, nr. 14
31 519, nr. 15
31 519, nr. 16

Stemmingen
26 488, nr. 111
26 488, nr. 112
26 488, nr. 113

26 488, nr. 114
26 488, nr. 115
26 488, nr. 116 (aangehouden)
26 488, nr. 117

16. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet werk en
bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in verband met het
opnemen van nadere bepalingen met betrekking tot de plicht tot arbeidsinschakeling van een alleenstaande ouder met een kind dat de leeftijd van vijf
jaar nog niet heeft bereikt (Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande
ouders)
– de motie-Van der Ham over monitoren van de relevantie van gevolgde
opleidingen
– de motie-Van Gent/Karabulut over het laten gelden van de maximering van
de bijverdienregeling voor de duur van de ontheffing van de sollicitatieplicht
– de motie-Van Gent c.s. over het niet maken van onderscheid tussen het
oude en nieuwe bestand van alleenstaande ouders in de bijstand
– de motie-Brinkman/Fritsma over handhaven van de arbeidsverplichting voor
alleenstaande ouders van kinderen tot vijf jaar
17. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de JSF
– de motie-Velzen over het niet nemen van het besluit tot aanschaf van
JSF-toestellen in februari 2009
– de motie-Van Velzen over het geluidsniveau als zwaarwegend criterium
– de motie-Van Velzen/Brinkman over opschorting van het besluit over
aanschaf van de JSF-toestellen tot het besluit over de vervanging van de
F-16 is genomen
– de motie-Pechtold over extra tijd voor kandidaat-producenten voor een
simulatie
– de motie-Pechtold over het geluidsaspect als onderdeel van een
kwalitatieve vergelijking
– 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
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Stemming
31 700-VI, nr. 17

18. Stemming over: motie ingediend bij het wetgevingsoverleg over de
begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2009
– de motie-De Roon over uitkering van de opbrengsten van toegewezen
ontnemingsvorderingen aan de opsporingsinstanties die het wederrechtelijk
verkregen vermogen hebben opgespoord
19. VAO Orgaandonatie (AO d.d. 21 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
20. VAO AOW tijdens detentie (AO d.d. 23 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie

31 702

21. Debat over de Staat van de Europese Unie
van:
CDA en PvdA:
SP en VVD:
PVV, GroenLinks, ChristenUnie, D66, PvdD,
SGP en de Europarlementariërs:
Lid Verdonk:

met maximum spreektijden
8 minuten
6 minuten
4 minuten
2 minuten

22. Debat over het verslag Europese Top (heropening)
23. Interpellatie-Graus over stijging van de energienota
31 700-VI

24. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI)
voor het jaar 2009

31 700-XVI

25. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

31 567
31 577
31 548
31 707

26. Plenaire afronding van:
Bundeling van het WWB-werkdeel, budgetten voor inburgeringsvoorzieningen
en de middelen voor volwasseneneducatie (Wet participatiebudget)
Regels met betrekking tot participatieplaatsen en loonkostensubsidies (Wet
stimulering arbeidsparticipatie)
Een horizonbepaling met betrekking tot participatieplaatsen (Wet
horizonbepaling participatieplaatsen)
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere
wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst
nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst
houden van werknemers van 62 jaar en ouder

Dinsdag 11 november

14.00 uur

Woensdag 12 november

10.15 uur

Donderdag 13 november

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
2. Regeling van werkzaamheden
3. Stemmingen
4. VAO IOB-evaluatie Afrikabeleid (AO 22 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
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5. VAO Voedselzekerheid in ontwikkelingslanden (AO d.d. 11 september 2008
en 22 oktober 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
6. VAO Consulaire bijstand gedetineerden in het buitenland (AO d.d. 1 oktober 2008) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
7. VAO Patiënten-en consumentenbeleid (AO d.d. 23 oktober 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
8. VAO Beveiliging defensieterreinen (AO d.d. 30 oktober 2008) met
maximum spreektijden van 2 minuten per fractie
9. VAO ICT-projecten Rijksoverheid (AO d.d. 2 oktober 2008) met maximum
spreektijden van 2 minuten per fractie
10. Debat over activiteiten van Marokkaanse inlichtingendiensten in
Nederland (re- en dupliek)
31 700-V

11. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken (V) voor het jaar 2009

31 700-XVII

12. Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin
(XVII) voor het jaar 2009

30 645

13. 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)

31 411

14. 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)

30 826

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

31 706

16. Regeling van een tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten)

31 071

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

30 585

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

31 393

19. Wijziging van de Gemeentewet in verband met het afschaffen van het
raadplegend burgemeestersreferendum

31 430

20. 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)

31 324

21. Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de
reisdocumentenadministratie
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31 301

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

31 124

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

31 423

24. 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)

Dinsdag 18 november

14.00 uur

Woensdag 19 november

10.15 uur

Donderdag 20 november

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

31 700-XI

4. 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

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

31 700-B

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

31 700-C

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

31 590

8. 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)

31 450

31 449

31 354

9. 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
10. 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)
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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

31 700-X

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

31 700-XV

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

31 700-E

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

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

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
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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

Wetgevings-, notaoverleggen

Vrijdag 31 oktober 2008 van 10.00 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2009 (31 704),
het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009(31 705) en de Fiscale
Onderhoudswet 2009 (31 717)
Maandag 3 november 2008 van 10.00 – 13.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wet participatiebudget (31 567)
Maandag 3 november 2008 van 14.00 – 17.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wet horizonbepaling participatieplaatsen (31 548) en de Wet stimulering
arbeidsparticipatie (31 577)
Maandag 3 november 2008 van 17.00 – 19.00 uur
Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de
Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere
wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst
nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar en ouder en het in dienst
houden van werknemers van 62 jaar en ouder (31 707)
Maandag 3 november 2008 van 10.00 – 17.45 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Personeel van de
begroting Defensie voor het jaar 2009
Vrijdag 7 november 2008 van 09.45 – 17.30 uur
Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2009 (31 704),
het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2009 (31 705) en de Fiscale
Onderhoudswet 2009 (31 717)
Maandag 10 november 2008 van 10.00 – 16.45 uur
Van de vaste commissie voor Defensie over het onderdeel Materieel van de
begroting Defensie voor het jaar 2009
Maandag 10 november 2008 van 11.00 – 16.00 uur
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
Maandag 10 november 2008 van 16.30 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over
het onderdeel Politie van de begroting BZK
Maandag 10 november 2008 van 18.00 – 22.00 uur
Van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer over «Schoon en zuinig»
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
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Maandag 17 november 2008 van 11.30 – 16.00 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 15 december 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
31 oktober)

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

348,5 minuten
301,5 minuten
258,5 minuten
241 minuten
151,5 minuten
149,5 minuten
137 minuten
92 minuten
120 minuten
102 minuten
35 minuten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda
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