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OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 december

14.00 uur

Woensdag 10 december

10.15 uur

Donderdag 11 december

10.15 uur

A

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

3. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg van de vaste
commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de initiatiefnota «Oog
voor de toekomstige toegankelijkheid – over kleine scholen» (31 526)
De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk verzoekt zijn motie op stuk nr. 4 aan
te houden.

31 526, nr. 4 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk/Dezentjé Hamming-Bluemink over de algemene
toegankelijkheid van scholen die op basis van de discretionaire bevoegdheid
langer open worden gehouden

Stemmingen
26 631, nr. 283
26 631, nr. 284

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Zorgzwaartepakketten
– de motie-Leijten over niet invoeren van de zorgzwaartepakketten in 2009
– de motie-Agema over de relatie tussen de geboden zorg en de
zorgzwaartepakketten
– de motie-Van Miltenburg over uitgaan van het daadwerkelijk betaalde tarief
in 2008

26 631, nr. 285

Stemmingen
25 847, nr. 72
25 847, nr. 73

OVG1523
0809tkage051208
ISSN 0921 - 7371

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Valys
– de motie-Leijten/Roemer over het zoeken van een vervoerder die aan de
kwaliteitseisen voldoet
– de motie-Van Dijken/Willemse-van der Ploeg over het in rekening brengen
van de kosten van nader onderzoek bij de vervoerder
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Stemmingen
31 550

6. Stemmingen in verband met:
Wijziging van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in
verband met voortzetting van de subsidiëring van de MEE-organisaties
31 550
– artikelen I en II
– beweegreden
– wetsvoorstel

Stemming

31 550, nr. 6

Stemmingen

7. Stemming over: motie ingediend bij: Wijziging van de Invoerings- en
aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met voortzetting van de
subsidiëring van de MEE-organisaties
– de motie-Van Miltenburg over het kunnen doen van een beroep op de
diensten van de MEE-organisaties
8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Uitzetten Nationaal
Vervoer Bewijs in Rotterdam
De Voorzitter: de heer Mastwijk trekt zijn motie op stuk nr. 269 in.

23 645, nr. 268
23 645, nr. 269 (ingetrokken)

Stemmingen
31 700-XII, nr. 19
31 700-XII, nr. 20
31 700-XII, nr. 21
31 700-XII, nr. 22
31 700-XII, nr. 23
31 700-XII, nr. 24
31 700-XII, nr. 25
31 700-XII, nr. 26 (aangehouden)
31 700-XII, nr. 28
31 700-XII, nr. 29
31 700-XII, nr. 30
31 700-XII, nr. 31
31 700-XII, nr. 32
31 700-XII, nr. 33
31 700-XII, nr. 34
31 700-XII, nr. 35
31 700-XII, nr. 36
31 700-XII, nr. 37
31 700-XII, nr. 38

– de motie-Roemer over het wegnemen van belemmeringen bij gebruik van
de ov-chipkaart
– de motie-Mastwijk/Roefs over afdoende verhelpen van problemen met de
ov-chipkaart
9. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2009
– de motie-Roemer/Vendrik over vraaggericht openbaar vervoer in
dunbevolkte gebieden
– de motie-Roemer/Jansen over het brengen van de waterschappen onder
verantwoordelijkheid van de provincies
– de motie-Koopmans/Samsom over verlenging van de MIRT-periode
– de motie-Koopmans/Koppejan over aanwending van het budget uit de
motie-Van Geel
– de motie-Koppejan c.s. over een verplichte benchmark voor waterschappen
– de motie-Koppejan c.s. over herstel van de overgang tussen zoet en zout
water in de Zuidwestelijke Delta
– de motie-Koppejan/Boelhouwer over het tegengaan van de effecten van
«zandhonger»
– de motie-De Krom/Koopmans over de voortgang van infrastructurele
projecten
– de motie-De Krom/Madlener over de belofte van de minister om nog deze
regeerperiode te starten met de A4 Midden-Delfland
– de motie-De Krom/Madlener over het schrappen van de uitgaven voor
Anders Betalen voor Mobiliteit
– de motie-Neppérus over onderbouwing van het rapport van de
commissie-Veerman
– de motie-Roefs/Koopmans over het fiscaal aantrekkelijker maken van de
elektrische fiets
– de motie-Madlener over het naar voren halen van de uitwerking van de
olympische infrastructuur
– de motie-Madlener over het buiten de spits ophalen van huisvuil
– de motie-Cramer c.s. over extra kosteneffectieve maatregelen voor de
verkeers- en vervoersector
– de motie-Cramer c.s. over verdere doorontwikkeling van het regionale ov
– de motie-Cramer c.s. over bevordering van de vitaliteit van railinfrabedrijven
– de motie-Vendrik/De Krom over een plan van aanpak voor versnelde
introductie van elektrische auto’s
– de motie-Vendrik/Van der Ham over extra maatregelen voor CO2-reductie
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31 700-XII, nr. 39
31 700-XII, nr. 40
Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Eerste Voortgangsrapportage Groot Project EHS
– de motie-Snijder-Hazelhoff/Atsma over prioriteit voor inrichting van nieuw
verworven gebieden
– de motie-Van der Ham/Polderman over versnellen van de inrichting van
nieuw verworven gronden
– de motie-Van der Ham c.s. over inzetten van de ruilgronden binnen de ehs
– de motie-Ouwehand/Van der Ham over het formuleren van concrete
taakstellingen voor de midterm review
– de motie-Ouwehand/Van der Ham over jaarlijks afrekenbare tussendoelen
voor de realisatie van de ehs

30 825, nr. 19
30 825, nr. 20
30 825, nr. 21
30 825, nr. 22
30 825, nr. 23

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de interpellatie-Kant over
uitspraken over versobering van de Algemene Nabestaandenwet
– de motie-Kant over afzien van een arbeids- en re-integratieverplichting na
twee jaar
– de motie-Omtzigt/Spekman over de verhouding tot de herziene Europese
Sociale Code
– de motie-Ortega-Martijn/Van der Staaij over betere ondersteuning bij
re-integratie

31 802, nr. 1
31 802, nr. 2
31 802, nr. 3

Stemmingen

31 700-XVIII, nr. 14
31 700-XVIII, nr. 15
31 700-XVIII, nr. 16
31 700-XVIII, nr. 17
31 700-XVIII, nr. 18
31 700-XVIII, nr. 19
31 700-XVIII,
31 700-XVIII,
31 700-XVIII,
31 700-XVIII,

– de motie-Vendrik over de introductie van elektrische auto’s als voorwaarde
voor de steun aan bedrijven in de verkeerssector
– de motie-Roefs c.s. over inkrimping van het aantal voertuigcategorieën

nr.
nr.
nr.
nr.

20
21
22
23

31 700-XVIII, nr. 24
31 700-XVIII, nr. 25
31 700-XVIII, nr. 26
31 700-XVIII, nr. 27
31 700-XVIII, nr. 28
31 700-XVIII, nr. 29
31 700-XVIII, nr. 30
31 700-XVIII, nr. 31
31 700-XVIII, nr. 32

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar
2009
– de motie-Van Gent/Van Bochove over meer groen in gemeenten met
Vogelaarwijken
– de motie-Jansen over het schrappen van projectsteun aan corporaties die
niet presteren naar vermogen
– de motie-Jansen over het overdragen van de verantwoordelijkheid voor het
onderzoek naar Rochdale
– de motie-Karabulut over een actieplan voor de bestrijding van segregatie
– de motie-Karabulut c.s. over een taalcursus voor werknemers uit
MOE-landen
– de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over een integraal beleid ten
aanzien van huwelijksmigratie
– de motie-Van Toorenburg over heroverweging van de remigratieregeling
– de motie-Van Bochove/Depla over ondersteuning van projecten in Parkstad
– de motie-Van der Burg over verhoging van de nationale hypotheekgarantie
– de motie-Van der Burg over verlenging van de termijn voor de
aftrekbaarheid van hypotheekrente voor twee huizen
– de motie-Van der Burg over verlaging van de overdrachtsbelasting
– de motie-Van der Burg over het anders vormgeven van de wijkenheffing
– de motie-Van der Burg/Kamp over het aanstellen van één begeleider voor
ieder probleemgezin
– de motie-Van der Burg/Kamp over het handhaven van de inkomens- en
opleidingseisen voor huwelijksmigranten
– de motie-Van der Burg/Kamp over een consequent lik-op-stukbeleid voor
ontspoorde jongeren in probleemwijken
– de motie-Van der Burg/Van Toorenburg over herijking van het
delictsbestanddeel «in het openbaar»
– de motie-Dijsselbloem/Van der Staaij over concretisering van de ambities
op het terrein van integratie
– de motie-Dijsselbloem c.s. over informatie over specifieke problemen
binnen specifieke bevolkingsgroepen
– de motie-Dijsselbloem/Van Toorenburg over een gezamenlijke aanpak met
Roma-gemeenten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, agenda

A–3

31 700-XVIII, nr. 33
31 700-XVIII, nr. 34
31 700-XVIII, nr. 35
31 700-XVIII, nr. 36
31 700-XVIII, nr. 37
31 700-XVIII, nr. 38
31 700-XVIII, nr. 39
31 700-XVIII, nr. 40
31 700-XVIII, nr. 41
31 700-XVIII, nr. 42
31 700-XVIII, nr. 43
31 700-XVIII, nr. 44 (aangehouden)
31 700-XVIII, nr. 45
31 700-XVIII, nr. 46
31 700-XVIII, nr. 47
31 700-XVIII, nr. 48
31 700-XVIII, nr. 49
31 700-XVIII, nr. 50
31 700-XVIII, nr. 51

Stemmingen

– de motie-Dijsselbloem c.s. over taalcursussen op ETV
– de motie-Depla/Ortega-Martijn over opname van het recht op een lokaal
handvest in het BBSH
– de motie-Fritsma over de erkenning dat de migratieproblemen niet zijn op
te lossen met de huidige hoge instroom van immigranten
– de motie-Fritsma over intrekking van het plan voor een overzeese
prachtwijk op Curaçao
– de motie-Fritsma over het verlies van de verblijfsvergunning bij het
verwijtbaar niet afmaken van de inburgeringscursus
– de motie-Fritsma over het niet langer financieren van inburgeringscursussen met belastinggeld
– de motie-Fritsma over het uitspreken door de regering dat de boerka niet in
de Nederlandse samenleving thuishoort
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over aanpassing van bekostigingsstelsels van
voorzieningen
– de motie-Ortega-Martijn/Depla over onderzoek naar aanpassing van het
BHW
– de motie-Ortega-Martijn over uitwerking van het plan voor een zichzelf in
stand houdend fonds
– de motie-Ortega-Martijn c.s. over een tweejaarlijks onderzoek naar de
participatie van inburgeraars
– de motie-Dibi/Van Gent over de mogelijkheden van «job on the block»
– de motie-Dibi/Van Gent over goedkopere huisvesting voor studenten in ruil
voor vrijwilligerswerk
– de motie-Dibi over het niet verschillend straffen op basis van etniciteit
– de motie-Van der Ham over de aangekondigde visie op de woningmarkt
– de motie-Van der Ham/Depla over verbetering van het systeem van
executieveilingen
– de motie-Van der Staaij/Ortega-Martijn over melding van geweld en
intimidatie tegenover geloofsafvalligen
– de motie-Verdonk over de toezegging dat 60.000 mensen op 31 december
2009 het inburgeringsexamen hebben afgelegd
– de motie-Verdonk over opheffing van de ANBI-status van de As-Soennah
moskee
13. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat over de
liberalisering van de postmarkt
De Voorzitter: de heer Aptroot wenst zijn motie op stuk nr. 83 te
wijzigen. Mevrouw Gesthuizen wenst haar motie op stuk nr. 85 te
wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat
wij daar nu over kunnen stemmen.

30 536, nr. 83 (gewijzigd)
30 536, nr. 84
30 536, nr. 85 (gewijzigd)

Stemmingen
31 430

– de gewijzigde motie-Aptroot/Van der Ham over het gesprek van de regering
met de sociale partners
– de motie-Aptroot over het 40 weken per jaar op handelsmissie sturen van
de staatssecretaris
– de gewijzigde motie-Gesthuizen over de wijze waarop de regering de
postbedrijven wil houden aan het betalen van het wettelijk minimumloon
14. Stemmingen in verband met:
Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte
bestemmingsheffing ten behoeve van aanvullende activiteiten van
samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang (Experimentenwet
BGV-zones)
31 430 (bijgewerkt t/m nr. 19)
– amendement Smeets (8,I)
– amendement Aptroot (19) (invoegen nieuw lid)
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Stemmingen

31 430, nr. 20
31 430, nr. 21

amendement Blanksma-van den
artikel 1
amendement Smeets (8,II)
amendement Blanksma-van den
artikel 2
amendement Smeets (8,III)
artikel 3
amendement Smeets (8,IV)
amendement Blanksma-van den
artikel 4
amendement van Leeuwen (9)
amendement Aptroot (18)
artikel 5
amendement Blanksma-van den
artikel 6
artikelen 7 en 8
amendement Smeets (8,V)
artikel 9
artikel 10
amendement Smeets (8,VI)
artikel 11
artikel 12
amendement Smeets (8,VII)
artikel 13
beweegreden
wetsvoorstel

Heuvel c.s. (12,I) (invoegen nieuw lid)

Heuvel c.s.(12,II)

Heuvel c.s. (12,III)

Heuvel/Smeets (17)

15. Stemmingen over: moties ingediend bij Tijdelijke regels voor experimenten met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten behoeve van
aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het
publiek belang (Experimentenwet BGV-zones)
– de motie-Van Leeuwen over het niet financieren van regulier onderhoud uit
de BGV-heffingen
– de motie-Van Leeuwen over het actief betrekken van omwonenden in het
voortraject van de planvorming
16. VAO Islamitisch onderwijs (AO d.d. 20 november 2008)
17. VAO Blauwdruk modern migratiebeleid (AO d.d. 11 november 2008)
18. VAO Topinkomens (AO d.d. 26 november 2008)
19. VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 27 november 2008)
20. Debat over de gevolgen van de kredietcrisis met spreektijden van
maximaal 7 minuten per fractie

31 700-XIV

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

31 700-F

22. Vaststelling van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor
het jaar 2009

31 700-VIII

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

31 590

24. 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)
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31 515

25. 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

26. 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)

31 562

27. Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een herziening
en vereenvoudiging van de voertuigregelgeving, ter implementatie van richtlijn
nr. 2007/46/EG betreffende de goedkeuring van voertuigen en enkele andere
technische wijzigingen

31 513

28. Uitvoering van verordening (EG) Nr. 1896/2006 van het Europees
Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot invoering van een
Europese betalingsbevelprocedure (Pb EU L 399) (Uitvoeringswet verordening
Europese betalingsbevelprocedure)

31 596

29. Uitvoering van verordening (EG) nr. 861/2007 van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling
van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199)
(Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen)

31 386

30. 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

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

Stemmingen

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

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.
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31 700-VIII, nr. 55
31 700-VIII, nr. 56
31 700-VIII, nr. 57
31 700-VIII, nr. 58

– 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
4. VAO Concretisering Microfinanciering Nederland (AO d.d. 30 oktober 2008)
5. VAO Vergunningverlening mobiele communicatie (2,6 GHz) (AO d.d.
2 december 2008)
6. VAO Internationaal Cultuurbeleid (AO d.d. 19 november 2008)
7. VAO Taxi (AO d.d. 19 november 2008)
8. VAO Rapporten van de Inspectie voor de Sanctietoepassing (AO d.d.
20 november 2008)
9. VAO Internationale kinderontvoering (AO d.d. 25 november 2008)
10. VAO Innovatie (AO d.d. 27 november 2008)
11. VAO Nationaal Instituut Rechten van de Mens (AO d.d. 2 december 2008)

30 585

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

31 324

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

31 713

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

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)
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31 721

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

31 071

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

30 826

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

31 124

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

31 301

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

31 458

11. 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

12. 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)

30 907

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

31 466

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

31 538

15. 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

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

Dinsdag 20 januari

14.00 uur

Woensdag 21 januari

10.15 uur

Donderdag 22 januari

10.15 uur
Aan de orde is:
1. Vragenuur
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)
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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 8 december 2008 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 2008 van 10.15 – 23.00 uur
Van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat over het MIRT
Maandag 15 december 2008 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
5 december 2008)

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

83 minuten
68,5 minuten
55 minuten
53,5 minuten
26,5 minuten
28 minuten
23 minuten
19 minuten
58,5 minuten
21,5 minuten
14,5 minuten
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