TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

STEMMINGSUITSLAGEN

Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke
pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij
amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde
stemverhouding.

STEMMINGEN 27 NOVEMBER 2007
Stemmingen
30 420, nr. 68
30 420, nr. 69 (gewijzigd)
30 420, nr. 70
(aangehouden)
30 420, nr. 71
30 420, nr. 72
30 420, nr. 73
30 420, nr. 74
30 420, nr. 75
(aangehouden)
30 420, nr. 76
(aangehoude n)
30 420, nr. 77 (gewijzigd)
30 420, nr. 78 (nader
gewijzigd)
30 420, nr. 79
(aangehouden)
30 420, nr. 80 (2e nader
gewijzigd)
30 420, nr. 81 (nader
gewijzigd)
30 420, nr. 82

A = Aangenomen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het
emancipatiebeleid
-de motie-Koser Kaya over het aanpassen van de norm voor
economische zelfstandigheid
-de gewijzigde motie-Koser Kaya c.s. over flexibiliseren van de
arbeidsdag
-de motie-Koser Kaya over het genderneutraal maken van
pensioenregelingen en oudedagvoorzieningen
-de motie-Koser Kaya over onderzoek naar de seksualisering van
de samenleving
-de motie-Karabulut over een wettelijk recht op betaald
ouderschapsverlof
-de motie-Karabulut over halvering van de loonkloof tussen
mannen en vrouwen in het bedrijfsleven
-de motie-Karabulut over het opsporen en bestraffen van ongelijke
beloning van mannen en vrouwen
-de motie-Karabulut over het registreren van zwangere studenten
en studenten met kinderen
-de motie-Karabulut over voorzieningen voor zwangere studenten
en studerende ouders
-de gewijzigde motie-Jonker c.s. over een seksediverse
samenstelling van selectie- en benoemingsadviescommissie
-de nader gewijzigde motie-Jonker c.s. over het bekwamen van de
Algemene Bestuursdienst in genderdiversiteit
-de motie-Jonker over monitoring van de in- en doorstroom van
vrouwen bij de Algemene Bestuursdienst
-de nader gewijzigde motie-Jonker c.s. over de overdracht van de
expertise van het FIOM
-de nader gewijzigde motie-Jonker c.s. over de financiering van
een cliënten- en patiëntenorganisatie voor slachtoffers van
seksueel geweld
-de motie-Van der Burg c.s. over ontheffing van het afbouwen van
de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

V
A
AANG
V
V
V
V
AANG
AANG
A
A
AANG
A
A

V

AANG = Aangehouden

30 420, nr. 83
30 420, nr. 84
30 420, nr. 85
30 420, nr. 86

30 420, nr. 87 (nader
gewijzigd)
30 420, nr. 88 (gewijzigd)
30 420, nr. 89
(aangehouden)
30 420, nr. 90
30 420, nr. 91
30 420, nr. 92
30 420, nr. 93

Stemmingen
31 200-XI, nr. 63
31 200-XI, nr. 64
31 200-XI, nr. 65

Stemmingen
31 224, nr. 4
31 224, nr. 5
(ingetrokken)
31 224, nr. 6
31 224, nr. 7

31 224, nr. 8

A = Aangenomen

-de motie-Van der Burg c.s. over het uitbannen van
beloningsverschillen bij de overheid
-de motie-Van der Burg/Van Gent over het opnemen van seksuele
voorlichting in de kerndoelen basisonderwijs
-de motie-Van der Burg/Van Gent over weerbaarheidslessen in het
voortgezet onderwijs
-de motie-Hamer c.s. over een jaarlijkse voortgangsrapportage
over het emancipatiebeleid

A

-de nader gewijzigde motie-Arib c.s. over bevordering van de
deelname aan de arbeidsmarkt van allochtone vrouwen
-de gewijzigde motie-Arib c.s. over een vergelijkend onderzoek
inzake de positie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt
-de motie-Anker/Jonker over de financiële ondersteuning van
tweeverdieners die gebruikmaken van informele kinderopvang
-de motie-Van Gent over het meer in beeld brengen van mannen
in het emancipatiebeleid
-de motie-Van Gent c.s. over handhaving van de doelstelling van
60% economisch zelfstandige vrouwen in 2010
-de motie-Van Gent/Koser Kaya over in de nieuwe
emancipatienota op te nemen streefcijfers
-de motie-Van Gent/Hamer over het recht van mannen op verlof
en deeltijdwerk

A

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO
Westermoskee
-de motie-Fritsma over het verbreken van de banden met Milli
Görüs
-de motie-Fritsma/Brinkman over het uit zijn ambt zetten van de
burgemeester van Amsterdam
-de motie-Van Toorenburg/Dijsselbloem over een onderzoek naar
de risico's van buitenlandse financiering van in Nederland
gevestigde moskeeën
5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wajong
-de motie-Van Hijum c.s. over concrete maatregelen gericht op
het activeren van jonggehandicapten
-de motie-Van Hijum over overheveling van een deel van het reintegratiebudget naar de post re- integratie Wajong
-de motie-Van Hijum/Heerts over een meer effectieve en
transparante re-integratiemarkt
-de motie-Van Hijum/Heerts over beperking van de
administratieve lasten voor werkgevers die jongeren met
functiebeperkingen in dienst nemen
-de motie-Van Hijum c.s. over het wegnemen van belemmeringen
voor Wajongers die als zelfstandig ondernemer aan het werk
willen gaan

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

V
V
A

V
AANG
V
A
V
V

V
V
A

A
I
A
A

A

AANG = Aangehouden

31 224, nr. 9
31 224, nr. 10
31 224, nr. 11
31 224, nr. 12 (gewijzigd)

31 224, nr. 13
31 224, nr. 14
31 224, nr. 15
31 224, nr. 16
31 224, nr. 17
31 224, nr. 18

Stemmingen

31 200-XVI, nr. 38
31 200-XVI, nr. 39

31 200-XVI, nr. 40
31 200-XVI, nr. 41
31 200-XVI, nr. 42
(aangehouden)
31 200-XVI, nr. 43
(aangehouden)
31 200-XVI, nr. 44
(aangehouden)
31 200-XVI, nr. 46
31 200-XVI, nr. 47
31 200-XVI, nr. 49
31 200-XVI, nr. 51

A = Aangenomen

-de motie-Leijten over voorstellen die leiden tot meer kansen op
de arbeidsmarkt voor Wajongers
-de motie-Van Gent over het vergemakkelijken van de stap van
Wajong-uitkering naar arbeidsmarkt
-de motie-Van Gent over het verhogen van het aantal Wajongers
dat bij de rijksoverheid werkt
-de gewijzigde motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s.
over het betrekken van jobcoaches bij de onderwijsfase van
jongeren met een beperking op arbeidsgebied
-de motie-Blok over regelingen waarmee arbeidsgehandicapten
geconfronteerd worden
-de motie-Blok over uitstel van de beslissing tot toelating tot de
Wajong
-de motie-Heerts c.s. over de rol van gemeenten bij re- integratie
van Wajong-gerechtigde
-de motie-Heerts c.s. over één nationale beoordelings- en
indicatieorganisatie
-de motie-Heerts/Van Hijum over loonkostensubsidie voor het
verschil tussen het cao- functieloon en de loonwaarde
-de motie-Heerts/Van Hijum over inkomensondersteuning die het
beste past bij reactivering
6. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (XVI) voor het jaar 2008
-de motie-Kant over uitstel van de substitutiemaatregel voor dure
geneesmiddelen
-de motie-Kant c.s. over het betrekken van het criterium
"maatschappelijke functie en leefbaarheid" bij het onderzoek naar
fusies en concentraties
-de motie-Kant/Vendrik over het uitzonderen van
anticonceptiemiddelen van het eigen risico
-de motie-Kant over verruiming van de aanspraak op zittend
ziekenvervoer
-de motie-Kant over financiering van het FLO en het
overgangsbeleid bij B3 ambulancediensten
-de motie-Kant over een medication review
-de motie-Jan de Vries over afzien van de vermogenstoets bij het
aanscherpen van de eigen bijdragen in de AWBZ
-de motie-Schermers c.s. over aanscherping van de criteria voor
de afbakening tussen geneesmiddelen en kruidenmiddelen
-de motie-Van Miltenburg/Vendrik over indexering van het pgb
-de motie-Van der Veen c.s. over een beleidsplan voor het
verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
-de motie-Wolbert c.s. over continuering van het landelijk
dementieprogramma

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
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A
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V
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V
V
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A
V
A
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AANG = Aangehouden

31 200-XVI, nr. 52
31 200-XVI, nr. 53
31 200-XVI, nr. 54
31 200-XVI, nr. 55
31 200-XVI, nr. 56

-de motie-Agema over de aanrijtijd van ambulances
-de motie-Agema over een noodplan "geen oudere ondervoed"
-de motie-Agema over een noodplan zorgmedewerkers
-de motie-Agema over de- islamisering van de zorg
-de motie-Wiegman- van Meppelen Scheppink c.s. over geestelijke
verzorging buiten instellingen
31 200-XVI, nr. 57
-de motie-Wiegman- van Meppelen Scheppink c.s. over een
bekostigingsstructuur voor kinderhospices
31 200-XVI, nr. 58
-de motie-Wiegman- van Meppelen Scheppink c.s. over verhoging
van het percentage moeders dat vijf of zes maanden borstvoeding
geeft
31 200-XVI, nr. 59
-de motie-Vendrik c.s. over het afzien van de efficiencykorting
voor de gehandicaptenzorg
31 200-XVI, nr. 60
-de motie-Vendrik over het niet bezuinigen op de ondersteunende
begeleiding tot het adviesonderzoek van de SER is verschenen
31 200-XVI, nr. 61
-de motie-Vendrik over een sporttoeslag voor huishoudens met
een laag inkomen
31 200-XVI, nr. 62
-de motie-Koser Kaya c.s. over voorstellen voor innovatie in de
(aangehouden)
zorg
31 200-XVI, nr. 63
-de motie-Koser Kaya c.s. over een plan van aanpak
(aangehouden)
arbeidsmarktbeleid in de zorg
31 200-XVI, nr. 64
-de motie-Ouwehand over een ambitieuzer streven voor de daling
van het gebruik van proefdieren
31 200-XVI, nr. 65
-de motie-Ouwehand over het budget voor alternatieven voor
dierproeven
31 200-XVI, nr. 66
-de motie-Ouwehand over de verantwoordelijkheid van de
minister van VWS voor de aanpak van dierziekten die ook
gevaarlijk zijn voor mensen
31 200-XVI, nr. 68
-de motie-Ouwehand over informatie over de gezondheidsrisico's
van overmatige vleesconsumptie
31 200-XVI, nr. 69
-de motie-Van der Vlies c.s. over de besteding van het budget
voor mantelzorgers
31 200-XVI, nr. 70
-de motie-Van der Vlies c.s. over het bieden van meer tijd aan
nabestaanden om de kamer in een verpleeg- of verzorgingstehuis
te ontruimen
31 200-XVI, nr. 83 (nader -de motie-Van der Veen c.s. over onderzoek ten behoeve van een
gewijzigd, was nr. 82, en
prestatiegericht tarief voor de farmaceutische sector
aangehouden)
31 200-XVI, nr. 84
-de motie-Jan de Vries c.s. over bereikbaarheid, kwaliteit,
(gewijzigd, was nr. 45)
maatschappelijke functie, leefbaarheid, diversiteit en
keuzevrijheid van instellingen
31 200-XVI, nr. 85
-de motie-Van Miltenburg/Van der Veen over het opnemen van
(gewijzigd, was nr. 48)
dyslexie in het basispakket
Stemmingen

A = Aangenomen
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A

A

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg
van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
over het onderdeel Sport van de begroting voor het jaar 2008

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

31 200-XVI, nr. 73
31 200-XVI, nr. 74
31 200-XVI, nr. 75
31 200-XVI, nr. 76
31 200-XVI, nr. 77
(aangehouden)
31 200-XVI, nr. 78

31 200-XVI, nr. 79

Stemmingen

31 200-VI, nr. 42
31 200-VI, nr. 47
(aangehouden)
31 200-VI, nr. 48
31 200-VI, nr. 49
31 200-VI, nr. 50

31 200-VI, nr. 51
31 200-VI, nr. 52
31 200-VI, nr. 53
31 200-VI, nr. 54
31 200-VI, nr. 55
31 200-VI, nr. 56
31 200-VI, nr. 57
31 200-VI, nr. 58
(aangehouden)
31 200-VI, nr. 59

A = Aangenomen

-de motie-Leijten over drie uur lichamelijke opvoeding per week
in de leerplichtige leeftijd
-de motie-Leijten over invoering van sportonderwijs in het mbo
-de motie-Leijten over een onafhankelijk onderzoek naar de
doelmatigheid van de impuls- en projectsubsidies
-de motie-Jan de Vries c.s. over een plan van aanpak gericht op
het behouden en versterken van de kracht van sportverenigingen
-de motie-Jan de Vries over het rechtstreeks ter beschikking
stellen van alle voor de dopingaanpak bestemde middelen aan de
Dopingautoriteit
-de motie-Jan de Vries c.s. over een plan van aanpak gericht op
het verminderen van de beleefde administratieve lasten met 25%
in 2011
-de motie-Neppérus over het in de begroting verankeren van de
extra investeringen in de sport
8. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar
2008
-de motie-Verdonk/Fritsma over een pilot gesloten opvang voor
AMV's
-de motie-De Wit/Azough over de instelling van een commissie
voor interne periodieke toetsing van vonnissen
-de motie-De Wit/Azough over hulp aan slachtoffers van
financieel-economische misdaad
-de motie-Van Velzen over een experiment met een vrij budget
voor de reclassering
-de motie-Van Velzen over een uniform systeem voor rechtshulp
aan Nederlanders die in het buitenland betrokken raken bij
strafzaken
-de motie-Van Velzen over kostendekkende vormen van arbeid in
detentie
-de motie-Van Haersma Buma c.s. over een verbod van
growshops
-de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over een financiële paragraaf
bij de verbeterprogramma's voor justitiële jeugdinrichtingen
-de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s. over de te verwachten daling
van rechtsbijstandspremies
-de motie-Teeven over het in gebruik nemen van het geïntegreerd
processysteem strafrecht
-de motie-Teeven over het laten betalen van de eigen proceskosten
door mensen die onherroepelijk zijn veroordeeld
-de motie-Teeven over het vervallen van de verjaringstermijn voor
de aangifte van seksueel misbruik
-de motie-Teeven over de betekening in strafrechtelijke
procedures op het kantoor van de advocaat
-de gewijzigde motie Teeven/Van der Staaij over de evaluatie van

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

V
V
V
A
AANG

A

V

V
AANG
A
A
V

V
A
A
A
V
V
V
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AANG = Aangehouden

(gewijzigd)
31 200-VI, nr. 60
(ingetrokken)
31 200-VI, nr. 61
31 200-VI, nr. 62
31 200-VI, nr. 63
31 200-VI, nr. 64
31 200-VI, nr. 65
31 200-VI, nr. 66
31 200-VI, nr. 67
31 200-VI, nr. 68

31 200-VI, nr. 69
31 200-VI, nr. 70
31 200-VI, nr. 71
31 200-VI, nr. 72
31 200-VI, nr. 73
31 200-VI, nr. 74
(aangehouden)
31 200-VI, nr. 75
31 200-VI, nr. 76
31 200-VI, nr. 77
31 200-VI, nr. 78
31 200-VI, nr. 79
31 200-VI, nr. 80
31 200-VI, nr. 81
31 200-VI, nr. 82

A = Aangenomen

de Wet op de bescherming persoonsgegevens
-de motie-Teeven c.s. over het huisvesten van de Stichting
Slachtofferhulp Nederland op een bureau van politie
-de motie-Kamp over het strafbaar stellen van het tegenwerken
van integratie
-de motie-Kamp over een lik-op-stukbeleid voor ontspoorde
jongeren
-de motie-Kamp over een kwantitatieve doelstelling voor het
terugbrengen van het aantal illegalen
-de motie-Spekman c.s. over het wegnemen van belemmeringen
voor statushouders bij het vinden van een baan
-de motie-Spekman/Anker over aanpassing van de Regeling eigen
bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen
-de motie-De Roon over een internetsite met gegevens van
veroordeelde daders van misdrijven
-de motie-De Roon over het voorkomen dat overheidsorganen
daders van misdrijven in hun criminele activiteiten faciliteren
-de motie-De Roon over mogelijke consequenties voor een
verantwoordelijke voor verlofverlening aan een tbs'er die een
ernstig misdrijf pleegt
-de motie-Fritsma over het volgen van het Italiaanse voorbeeld
van het uitzetten van criminele Roemenen en Bulgaren
-de motie-Fritsma over het omzeilen van het nationale
toelatingsbeleid via EU-bepalingen
-de motie-Fritsma over het direct terugsturen van vreemdelingen
zonder een voor hen verplichte MVV
-de motie-Anker c.s. over verbreding van het onderzoek naar
strafbaarstelling van prostituanten
-de motie-Anker c.s. over de opbrengst van zinvolle arbeid tijdens
detentie
-de motie-Azough c.s. over versnelling van op grote schaal
gevoerde procedures over dezelfde principiële rechtsvragen
-de motie-Azough over het direct starten van reclasseringstoezicht
na het ontslag uit detentie
-de motie-Azough over bescherming van de slachtoffers van
mensenhandel
-de motie-Azough/De Wit over wettelijke begrenzing van de duur
van vreemdelingendetentie
-de motie-Pechtold over risico's, effecten en kosten van
voorgestelde maatregelen
-de motie-Pechtold over een onderzoek naar het Nederlandse
antiterrorismebeleid
-de motie-Van der Staaij c.s. over het plan van aanpak inzake
schadelijke geweldsbeelden
-de motie-Van der Staaij c.s. over een internationale autoriteit die
toeziet op de naleving van het Haags Adoptieverdrag
-de motie-Van der Staaij c.s. over het tegengaan van de praktijken

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
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AANG = Aangehouden

31 200-VI, nr. 83
(aangehouden)
31 200-VI, nr. 88

Stemmingen
31 052, nr. 5
31 052, nr. 6

Stemmingen

31 200-XVII, nr. 8
31 200-XVII, nr. 9
(aangehouden)
31 200-XVII, nr. 10
31 200-XVII, nr. 11
31 200-XVII, nr. 12
31 200-XVII, nr. 13
31 200-XVII, nr. 14
31 200-XVII, nr. 15
31 200-XVII, nr. 16
31 200-XVII, nr. 17
31 200-XVII, nr. 18
(ingetrokken)
31 200-XVII, nr. 19
31 200-XVII, nr. 20
(ingetrokken)
31 200-XVII, nr. 21
31 200-XVII, nr. 22
31 200-XVII, nr. 23

31 200-XVII, nr. 24

A = Aangenomen

van pooiers
-de motie-Fritsma over een moslimimmigratiestop

AANG

-de motie-Van Velzen/De Wit over de bezuiniging van 10 mln. op V
de rechtsbijstand
9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Overname
ABN Amro
-de motie-Irrgang c.s. over het waarborgen van de Nederlandse
vitale belangen in de combinatie Fortis-ABN AMRO
-de motie-Blanksma- van den Heuvel/Weekers over
onafhankelijke evaluatie van het overnameproces
10. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de
begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor
het jaar 2008
-de motie-Langkamp over het wegwerken van de wachtlijsten in
de jeugdzorg
-de motie-Langkamp over het stimuleren van gezinshuizen
-de motie-Langkamp over een oplossing voor pleegkinderen van
de William Schrikker Groep
-de motie-Langkamp over een parlementair onderzoek naar het
functioneren van de jeugdzorg
-de motie-Sterk c.s. over een nationaal opvoeddebat
-de motie-Dezentjé Hamming over een veldexperiment tot
ontschotting
-de motie-Dezentjé Hamming over scherpe prestatieafspraken met
provincies
-de motie-Dezentjé Hamming over het elektronisch kinddossier
-de motie-Bouchibti c.s. over Rotterdam als Europese
Jongerenhoofdstad
-de motie-Bouchibti c.s. over een pilot met een campus voor
jongeren tussen de 12 en 14 jaar
-de motie-Bouchibti over het gebruik van bestaande faciliteiten
door weekendscholen
-de motie-Bouchibti over een onderzoek naar de gevolgen van
sociale uitsluiting bij kinderen
-de motie-Bouchibti over de bestuurlijke en financiële
verantwoordelijkheden voor gesloten jeugdzorginstellingen
-de motie-Agema c.s. over verhoging van de prostitutieleeftijd tot
21 jaar
-de motie-Voordewind c.s. over het actieplan preventie zelfdoding
-de motie-Voordewind c.s. over bundeling van de
informatievoorziening en dienstverlening in het Nederlands
Jeugdinstituut
-de motie-Dibi over condoomautomaten op alle middelbare

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.
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A
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A
A

V

AANG = Aangehouden

31 200-XVII, nr. 25
31 200-XVII, nr. 26
31 200-XVII, nr. 27
31 200-XVII, nr. 28
31 200-XVII, nr. 29

Stemmingen
29 544, nr. 122
29 544, nr. 123

Stemming

31 200-XI, nr. 61
(gewijzigd)

A = Aangenomen

scholen
-de motie-Dibi over het elk kwartaal informeren van de Kamer
over de wachtlijsten in de jeugdzorg
-de motie-Dibi/Verdonk over een verplichte voorpostfunctio naris
van Bureau Jeugdzorg
-de motie-Koser Kaya over aansluiting van de Centra voor Jeugd
en Gezin bij de eerstlijnsgezondheidszorg
-de motie-Koser Kaya over het verantwoordelijk maken van de
dossierhouder voor alle hulp aan ouders en kind
-de motie-Van der Vlies over een wettelijke leeftijdsgrens van 18
jaar voor de verstrekking van alle alcoholhoudende dranken
11. Stemmingen over: moties ingediend bij het spoeddebat
ontslagrecht
-de motie-Rutte/Pechtold over een extra opdracht aan de in te
stellen commissie
-de motie-Halsema/Pechtold over het realiseren van de
doelstelling om 200.000 langdurig werklozen aan het werk te
helpen

V
V
V
V
AANG

V
V

12. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij 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
-de gewijzigde motie-Neppérus/Spies over vrijstelling van de
A
administratieve verplichtingen uit het Besluit

V = Verworpen

I = Ingetrokken

U = Uitgesteld

Verv = Vervallen

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld.

AANG = Aangehouden

