
Aan het Presidium 

Betreft: conceptschema begrotingsbehandeling en voorstel spreektijdverdeling 

Geachte dames en heren, 

Hierbij treft u aan een conceptschema voor de behandeling van de begroting en een voorstel 
voor de spreektijdverdeling. 

Zoals gebruikelijk wordt voorgesteld te starten met de kleinere begrotingen. In dit voorstel 
ook rekening gehouden met buitenlandse verplichtingen (zoals Europese raden) en 
verplichtingen met betrekking tot het Koninklijk huis die de betreffende bewindspersonen 
hebben. 

De voorstellen voor spreektijden zijn gebaseerd op eerdere besluitvorming in het Presidium. 
De VVD- en PvdA-fractie krijgen daarbij (aantal zetels x 10) minuten toebedeeld. De 
fracties van de SP, CDA, PVV, D66, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD, 50PLUS
krijgen (100 + aantal zetels x 10) minuten toebedeeld. De groep Kuzu/Öztürk en de groep 
Bontes/Van Klaveren krijgen de helft spreektijd toebedeeld van de Partij voor de Dieren. De 
leden Houwers, Klein en Van Vliet krijgen een kwart daarvan toebedeeld. 

Met vriendelijke groet, 

Griffie Plenair 

Bijlage 1: Voorstel voor de plenaire begrotingsbehandeling 
Bijlage 2: Voorstel voor totale spreektijden plenaire begroting 
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Bijlage 1: Voorstel voor de plenaire begrotingsbehandeling 

WEEK BEGROTING 

Week 38 (16-17-18 sept)

-Prinsjesdag 

- Algemene Politieke Beschouwingen 

Week 39 (22-23-24 sept)
- Geen begrotingen 

Week 40 (29-30 sep. 1 okt)**
- Algemene Financiële Beschouwingen (IXA/B) 

Week 41 (6-8 okt)**

- Koninkrijksrelaties (IV) 

- Wonen en Rijksdienst  (XVIIII) 

Week 42 (13-14-15 okt)

- Algemene Zaken (III)+ Koning (I) 

- Economische Zaken (XIII-E&I) 

Week 43 HERFSTRECES 

Week 44 (27-29 okt)

- Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) 

- Infrastructuur & Milieu (XII) 

Week 45 (3-4-5 nov)

- Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) 

- Economische Zaken (XIII-L&N) 

Week 46 (10-11-12 nov)

- Defensie (X) 

- Belastingplan 2016 (+stemmingen) 

Week 47 (17-18-19 nov)

- Buitenlandse Zaken (V) 

- Binnenlandse Zaken (VII) 

Week 48 (24-25-26 nov)
- Veiligheid en Justitie (VI)

- BuHa-OS (XVII)  

Week 49 (1-2-3 dec)
- Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) 

- (+ stemmingen) 

** Naar verwachting zal in week 39 en 40 spoedeisende wetgeving op de agenda geplaatst worden 



Bijlage 2: Voorstel voor totale spreektijden plenaire begroting 

Spreektijden begrotingsbehandeling (1e en 2e termijn) 

VVD  400 
PvdA  360 
SP 250 
CDA  230 
PVV  220 
D66 220 
ChristenUnie  150 
GroenLinks 140 
SGP  130 
PvdD  120 
50PLUS   110 
Kuzu/Öztürk    60 
Bontes/Van Klaveren   60 
Houwers   30 
Klein    30 
Van Vliet   30 

NB De spreektijden gelden alleen voor de plenaire behandeling (beide termijnen) en zijn dus 
niet van toepassing op de diverse wetgevingsoverleggen, die in het kader van de 
begrotingsbehandeling worden gepland. 




