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Příloha č. 1: Orientační seznam analyzovaných projevů Geerta Wilderse 

Kód Datum Téma debaty Wildersovo téma Klíčová slova 

W01 20. května 2010 
hodnocení roku 

2009 

Wilders odmítá plánované 

změny v sociálním systému 

a viní z nutnosti změn 

PvdA, která do země 

pustila příliš mnoho 

imigrantů z muslimských 

zemí 

Henk a Ingrid, 

islám, lid a elity 

  9. června 2010 předčasné volby 

W02 29. června 2010 
plán volebního 

období 

PVV není přizvaná k tvorbě 

vlády, což je podle 

Wilderse skandální, volilo 

je 1,5 milionu lidí a jsou 

třetí největší stranou, mají 

15 křesel, ale na tvorbě 

vlády se nepodílí  

Henk a Ingrid, 

islám, lid a elity, 

volby 

W03 7. září 2010 

formování 

vlády – koalice 

VVD,  CDA a 

PVV 

Wilders připomíná 

teroristické útoky z 11. září 

2001 a označuje islám za 

politickou ideologii 

islám, terorismus 

W04 16. října 2010 

stabilita vlády 

po skandálech 

PVV 

Wilders brání své poslance 

a poukazuje na skandály 

jiných stran 

skandály PVV 

W05 26. října 2010 
rozpočet na rok 

2011 

kritika malé přísnosti úřadů 

při udělování povolení k 

pobytu, kritika dvojitého 

občanství - zejména ve 

vládě je to nepřípustné 

(střet loajalit) 

islám, dvojité 

občanství, Henk a 

Ingrid, lid a elity 

W06 27. ledna 2011 

výcviková 

policejní mise 

do Afgánistánu 

Wilders odmítá účast 

Nizozemska na misi, 

protože Nizozemsko se již 

angažovalo dostatečně, 

účast na misi by navíc 

poškodila nizozemské 

občany 

mezinárodní 

spolupráce, islám, 

Henk a Ingrid, lid a 

elity 

W07 26. dubna 2011 

rychlá debata o 

stavu provincie 

Zeeland 

Wilders obhajuje svou 

pozici ve vládě a říká, že by 

udělal cokoliv, aby se 

levice nedostala do vlády 

volby, levice, lid a 

elity 

W08 19.května 2011 
hodnocení roku 

2010 

kritika multikulturalismu a 

EU, Řecko bere peníze 

nizozemskému lidu a vládu 

to nezajímá, jen PVV brání 

Henka a Ingrid 

Henk a Ingrid, EU, 

islám, lid a elity 
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W09 21. září 2011 
rozpočet na rok 

2012 

Wilders kritizuje PvdA za 

podporu EU a sociální 

reformy, ekonomická krize 

způsobuje propad 

nizozemské ekonomiky (za 

všechno může Rutteho 

vláda, PvdA a EU) 

EU, krize, lid a elity 

W10 20. března 2012 

stabilita vlády 

(Brinkman 

opustil PVV) 

Wildersova PVV bude 

nadále podporovat vládu, 

pokud další jednání půjdou 

podle představ strany - 

Wilders chce prosadit 

zrušení dvojitého občanství 

stabilita vlády, 

dvojité občanství, 

islám 

W11 24. dubna 2012 
politická situace 

po pádu vlády 

Wilders odmítá rozpočtové 

škrty a "volí Henka a 

Ingrid", zatracuje EU a 

vládní elity 

pád vlády, EU, 

Henk a Ingrid, lid a 

elity 

W12 24. května 2012 
hodnocení roku 

2011 

kritika půjčky Řecku a 

dotací na umění ("levicová 

hobby"), Wilders 

prohlašuje EU za hlavní 

téma PVV pro nadcházející 

volby 

EU, „levicová 

hobby“, volby 

W13 29. května 2012 
rozpočet na rok 

2013 

kritika nizozemské účasti v 

mezinárodních misích - 

zatěžuje to občany a 

poškozuje ekonomiku; 

kritika ochrany životního 

prostředí a odvádění peněz 

do EU na úkor Henka a 

Ingrid 

Henk a Ingrid, EU, 

mezinárodní 

spolupráce, lid a 

elity 

W14 27. června 2012 
evropský 

summit 

opětovná kritika půjček pro 

jižní Evropu 

EU, lid a elity, 

ekonomická krize 

W15 5. července 2012 

průběh 

evropského 

summitu 

Brusel lže a krade peníze 

nizozemských daňových 

poplatníků, vláda s tím nic 

nedělá, Španělsko a Itálie 

se chovají jako mafiáni - 

chtějí peníze, jinak odmítají 

jednat 

ekonomická krize, 

EU 

  12. září 2012 předčasné volby 

W16 20. září 2012 výsledek voleb 

PVV prohrála volby, ale má 

velkou voličskou základnu 

a bude ve jménu Pima 

Fortuyna a lidu bojovat 

proti purpurové koalici 

VVD a PvdA 

EU, islám, lid a 

elity 
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W17 2. října 2012 
rozpočet pro rok 

2013 

VVD zradila voliče a 

zvyšuje daně a posílá 

peníze do Řecka - to by 

PVV neudělala 

ekonomická krize, 

daně, lid a elity 

W18 31. října 2012 podoba vlády 

vláda na příkaz EU 

poškozuje lid, Wilders 

kritizuje mírnou imigrační 

politiku 

EU, lid a elity, 

islám, Henk a Ingrid 

W19 
13. listopadu 

2012 

nová podoba 

vlády 

vláda ničí střední třídu a 

podporuje islamizaci 

Nizozemska; 

multikulturalismus je 

hloupost 

ekonomická krize, 

islám, lid a elity 

W20 
14. listopadu 

2012 

nová podoba 

vlády 

(pokračování) 

Wilders vyjadřuje sympatie 

k Izraeli a kritizuje 

navrhovaného ministra 

zahraničí za negativní 

postoj vůči Izraeli 

Izrael, lid a elity 

W21 6. prosince 2012 
odchod ministra 

financí 

Wilders kritizuje PvdA za 

levicovou politiku 
levice, lid a elity 

W22 5. února 2013 

proslov Davida 

Camerona o 

budoucnosti 

Evropy 

Wilders chválí Camerona 

za kritický přístup k EU a 

tvrdě kritizuje Rutteho za 

neangažovanost v boji proti 

imigraci a EU 

islám, lid a elity, 

EU, imigrace 

W23 5. března 2013 

ekonomická 

krize a zvyšující 

se míra 

nezaměstnanosti 

Rutteho vláda poškozuje 

hospodářství a ničí lid - 

zejména studenty, seniory a 

střední třídu 

lid a elity, 

ekonomická krize, 

daně 

W24 17. dubna 2013 sociální reforma 

Wilders prohlašuje, že 

premiér lže a pracuje pro 

levici a Řecko 

lid a elity, EU 

W25 26. června 2013 

doporučení EU 

na rozpočtové 

škrty 

ostrá kritika vlády a EU za 

prosazování rozpočtových 

škrtů a podporu imigrace; 

kritika zahraničních misí  

imigrace, islám, 

ekonomická krize, 

EU, mezinárodní 

spolupráce 

W26 25. září 2013 
rozpočet na rok 

2014 

kritika vlády za rozpočtové 

škrty, které poškozují lid a 

pomáhají imigrantům z 

východní Evropy 

lid a elity, imigrace 
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W27 26. září 2013 

rozpočet na rok 

2014 

(pokračování) 

pravým vládcem 

Nizozemska je Brusel, 

který chce zničit 

nizozemskou ekonomiku 

skrze imigraci; kritika 

mezinárodních projektů na 

rozvoj Afriky; vláda by 

měla rezignovat 

EU, volby, Afrika, 

rozvojové fondy 

W28 16. října 2013 
politický plán 

na rok 2014 

kritika vlády za zahraniční 

investice a zvyšování daní, 

návrh na zastavení dotací 

na ekologické projekty 

Afrika, EU, 

ekologie, lid a elity 

W29 5. března 2014 pomoc Ukrajině 

PVV odmítá jakoukoliv 

pomoc Ukrajině, protože 

PVV pracuje pro 

Nizozemce 

ukrajinská krize,  lid 

a elity 

W30 4. září 2014 

přístup k 

nizozemským 

džihádistům 

Wilders silně kritizuje 

islám a chce odebírat pasy 

lidem, kteří chtějí odjet 

bojovat do Sýrie; islám je 

násilná ideologie a měl by 

být z Nizozemska 

odstraněn 

islám, terorismus 

W31 17. září 2014 
rozpočet na rok 

2015 

vláda lhala svým voličům a 

nedodržuje předvolební 

sliby; hlavním problémem 

Nizozemska je islám 

islám, imigrace, lid 

a elity 

W32 18. září 2014 

rozpočet na rok 

2015 

(pokračování) 

Wilders poukazuje na 

špatnou situaci starších lidí, 

kritizuje vládu za přílišné 

přátelství s EU a islámem 

islám, terorismus, 

EU, lid a elity 

W33 2. října 2014 
zapojení do boje 

proti ISIS 

Wilders prosazuje silnější 

zásahy proti ISIS v Iráku a 

Sýrii, odebrání pasů 

radikálním muslimům a 

zvýšená bezpečnostní 

opatření na veřejných 

místech v Nizozemsku, dost 

je dost 

islám, terorismus,  

lid a elity 

W34 
18. prosince 

2014 

senátem 

odmítnuté 

změny ve 

zdravotnictví 

Wilders kritizuje PvdA za 

nezvládání vlastní strany a 

podporu EU; Nizozemci 

chtějí novou vládu, dost je 

dost  

islám, lid a elity, 

EU 

  
7. a 8. ledna 

2015 

teroristické útoky v Paříži (košer samoobsluha a redakce Charlie 

Hebdo) 
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W35 14. ledna 2015 

útok na redakci 

Charlie Hebdo v 

Paříži 

islám je život ohrožující 

ideologie, je třeba zastavit 

islamizaci; strany jako PVV 

v Evropě rostou, protože 

současné vlády 

nenaslouchají lidem, dost je 

dost 

islám, terorismus, 

lid a elity, Theo van 

Gogh 

W36 11. února 2015 
bezpečnostní 

opatření 

Wildersem v minulosti 

navrhovaná opatření stále 

nebyla zavedena - Wilders 

to považuje za amaterismus 

vlády  

islám, terorismus, 

lid a elity 

W37 10. března 2015 
dohoda s Cees 

H. 

Wilders opět kritizuje vládu 

za nedostatečnou 

angažovanost v boji proti IS 

a islámskému terorismu, 

vláda by měla rezignovat, 

dost je dost 

islám, terorismus, 

lid a elity 

W38 11. června 2015 

setkání ministrů 

spravedlnosti 

zemí EU 

kvůli kvótám má 

Nizozemsko dostat další 

uprchlíky, což se podle 

Wilderse rovná více islámu 

a teroristů v Nizozemsku; 

uprchlíci by měli být 

posíláni zpět (nejsou v 

ohrožení, jsou to 

ekonomičtí migranti) a měli 

by mířit do zemí Arabského 

poloostrova 

islám, imigrace, lid 

a elity, Afrika, EU 

W39 19. srpna 2015 
půjčce pro 

Řecko 

Řecko je "feťák Evropy" a 

vláda mu nesmí dát víc 

peněz, EU je "bezedná 

jáma" a peníze pro EU jsou 

peníze odebrané 

nizozemským daňovým 

poplatníkům 

imigrace, EU, lid a 

elity, islám 
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W40 10. září 2015 

pravidla 

poskytování 

azylu v Evropě 

Wildersovy návrhy na 

zavření hranic a odmítání 

uprchlíků stále nebyly 

naplněny; uprchlíci 

přicházející do Nizozemska 

jsou ekonomičtí migranti a 

zničí sociální systém země; 

uprchlíci by měli jít do 

Saúdské Arábie (stejný 

jazyk, stejné náboženství); 

Wilders rovněž upozorňuje 

na oznámení ISIS, že v 

uprchlické vlně posílá do 

Evropy vycvičené 

bojovníky 

islám, imigrace 

W41 16. září 2015 
rozpočet na rok 

2016 

schvalovaný rozpočet 

pomáhá pouze Řecku, 

nikoliv Nizozemsku; 

přistěhovalci žijí ze 

sociálních dávek na úkor 

Nizozemců; uprchlíci 

nepřichází do Nizozemska, 

protože by byli v nebezpečí 

(přichází pouze pro sociální 

dávky) 

terorismus, islám, 

EU, Pim Fortuyn, 

lid a elity 

W42 17. září 2015 

rozpočet na rok 

2016 

(pokračování) 

upozorňuje na nebezpečí 

islámu, požaduje uzavření 

hranic a odmítání žadatelů 

o azyl; chce vystoupení ze 

Schengenu 

terorismus, islám, 

EU 

W43 14. října 2015 

 Wilders čte dopisy od lidí o 

zkušenostech s uprchlíky - 

žádné dobré zkušenosti; 

uprchlíci přišli Nizozemsko 

kolonizovat 

lid a elity, imigrace, 

EU, islám 

průběh 

evropského 

summitu o 

přistěhovalecké 

krizi 

  
13. listopadu 

2015 
teroristické útoky v Paříži 



57 
 

 
 

W44 
19. listopadu 

2015 

teroristické 

útoky v Paříži 

je potřeba zavřít hranice a 

odstranit islám z 

Nizozemska, jinak hrozí 

teroristické útoky i v 

Nizozemsku; Wilders 

připomíná všechny zločiny 

motivované radikálním 

pojetím islámu za 

posledních 10 let v Evropě; 

kritizuje muslimy za 

nedostatečné odmítání 

terorismu (na protesty proti 

ISIS a terorismu nedorazil 

dostatečně velký počet 

muslimů) 

islám, terorismus, 

lid a elity 

W45 
16. prosince 

2015 

dohoda s Cees 

H. 

Wilders poukazuje na dvojí 

metr - zločinec a pašerák 

drog Cees H. dostal za 

spolupráci peníze a 

svobodu, ale kdyby zákon 

porušil Henk nebo Ingrid, 

šli by do vězení; Nizozemci 

nevěří v politiku - je 

potřeba nový premiér, Rutte 

by měl odstoupit 

Henk a Ingrid, lid a 

elity, kriminalita 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kód Projev dne Téma debaty Staženo dne Zdroj Odkaz

W01 20. května 2010

Verantwoordingsdebat over 

de jaarverslagen en de 

slotwetten over het jaar 

2009 en de rapporten bij de 

jaarverslagen

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=37ec0d

f4-be28-4c9e-9bb7-

05cc2e9fdbe5&title=Verantwoordingsdebat.pdf

W02 29. června 2010
Debat over de eerste 

informatieronde
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=82a3ea

de-f95d-409f-9400-

922ddb1b7de8&title=Debat%20over%20de%20eerste%20inf

ormatie-ronde%20.pdf

W03 7. září 2010

Debat over het verslag van 

de heer Opstelten over zijn 

informatiewerkzaamheden

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=41133c

78-897c-41e1-a7df-

5ace41e90543&title=Debat%20met%20de%20heer%20Opste

lten%20over%20zijn%20informatiewerkzaamheden.pdf

W04 17. října 2010

Spoeddebat over stabiliteit 

en geloofwaardigheid van 

het kabinet

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ac6c81

9b-2928-4221-9bfb-

50c2f784e210&title=Spoeddebat%20over%20stabiliteit%20e

n%20geloofwaardigheid%20van%20het%20kabinet.pdf

W05 26. října 2010

Algemene politieke 

beschouwingen naar 

aanleiding van de 

Miljoenennota voor het jaar 

2011

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e0186e

e6-e2d5-4c46-bac8-

4b0d93fd3604&title=Debat%20over%20regeringsverklaring%

2FAlgemene%20Politieke%20Beschouwingen%20%281e%20

termijn%20Kamer%29%0A%20%0A%20%0A%20%0A.pdf

Příloha č. 2: Bibliografické údaje zkoumaných projevů
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W06 27. ledna 2011

Debat over de uitzending 

van een geïntegreerde 

politietrainingsmissie naar 

Afghanistan

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2f3ed7

58-94d0-44e2-b31a-

e456c6c393d9&title=Debat%20over%20de%20uitzending%2

0van%20een%20ge%C3%AFntegreerde%20politietrainingsmi

ssie%20naar%20Afghanistan.pdf

W07 26. dubna 2011

Spoeddebat n.a.v. een 

gesprek van de MP met een 

Zeeuws Statenlid

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=072db5

64-02fd-4067-a9b4-

92a1d708a5ad&title=Spoeddebat%20n.a.v.%20een%20gespre

k%20van%20de%20MP%20met%20een%20Zeeuws%20State

nlid.pdf

W08 19. května 2011 Verantwoordingsdebat 13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7ba8df

69-0cd3-4279-865e-

cad54016b649&title=Voortzetting%20Verantwoordingsdebat

%20.pdf

W09 21. září 2011

Algemene Politieke 

Beschouwingen (1e termijn 

Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7dc2fb

a1-7803-4baf-a8ff-

c66d089eb7bd&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%281e%20termijn%20Kamer%29.pdf

W10 20. března 2012

Debat over de ontstane 

situatie na het uit de fractie 

van de PVV stappen van het 

lid Brinkman

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=39141a

bc-7115-456a-a691-

ca49578dd30d&title=Debat%20over%20de%20ontstane%20s

ituatie%20na%20het%20uit%20de%20fractie%20van%20de

%20PVV%20stappen%20van%20het%20lid%20Brinkman.pd

f

W11 24. dubna 2012
Debat over de ontstane 

politieke situatie
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=474496

31-7304-4ce9-9253-

007f3d86f397&title=Debat%20over%20de%20ontstane%20p

olitieke%20situatie.pdf
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W12 24. května 2012 Verantwoordingsdebat 13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=852918

f7-7450-493c-b7b9-

49167238dce0&title=Verantwoordingsdebat%20.pdf

W13 29. května 2012
Debat over het akkoord over 

de begroting voor 2013
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3f5b9a

9e-4c1e-42a6-88f0-

e54272bffbaf&title=Debat%20over%20het%20akkoord%20o

ver%20de%20begroting%20voor%202013.pdf

W14 27. června 2012
Debat over de agenda van 

de Europese Top
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=36616f

8d-3c4f-468c-91be-

b9c466debe91&title=Debat%20over%20de%20agenda%20va

n%20de%20Europese%20Top.pdf

W15 5. července 2012
Debat over de uitkomsten 

van de Europese Top
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ceb99c

dc-c49d-4637-91ff-

477c4732a4f1&title=Debat%20over%20de%20uitkomsten%2

0van%20de%20Europese%20Top%20.doc

W16 20. září 2012

Debat over de 

verkiezingsuitslag (met de 

verkenner)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=343e3d

4d-76ca-4d35-aa7f-

3f8c95c2d3ac&title=Debat%20over%20de%20verkiezingsuits

lag%20%28met%20de%20verkenner%29%20%28aansluitend

%20stemmingen%29.doc

W17 2. října 2012

Debat over de brief van de 

informateurs t.g.v. het 

deelakkoord over de 

begroting 2013

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ca4545

0c-a9b8-408d-b931-

32f62b62ce4e&title=Debat%20over%20de%20brief%20van%

20de%20informateurs%20t.g.v.%20het%20deelakkoord%20o

ver%20de%20begroting%202013%0A%0A.doc
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W18 31. října 2012
Debat over het eindverslag 

van de informateurs
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1cbe20

be-d2ca-4e0a-9ae5-

7277addf9da5&title=Debat%20over%20het%20eindverslag%

20van%20de%20informateurs%20%281e%20termijn%20Ka

mer%20%2B%20antwoord%201e%20termijn%29.doc

W19 13. listopadu 2012

Debat over de 

regeringsverklaring (eerste 

termijn kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=5dd931

67-2c0e-40b7-a26f-

cb6ea22282c1&title=Debat%20over%20de%20regeringsverkl

aring%20%28eerste%20termijn%20kamer%29.doc

W20 14. listopadu 2012
Debat over de 

regeringsverklaring (rest)
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1913e5

b5-2859-44e5-bbae-

e09d403f9639&title=Debat%20over%20de%20regeringsverkl

aring%20%28rest%29.doc

W21 6. prosince 2012

Debat over het aftreden van 

de Staatssecretaris van 

Economische Zaken

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=9fac33

64-d0d4-4031-9f6d-

2d1f3dca1329&title=Debat%20over%20het%20aftreden%20v

an%20de%20Staatssecretaris%20van%20Economische%20Za

ken.doc

W22 5. února 2013
Debat over de speech van de 

Britse premier Cameron
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ca0def

71-47ed-4f6b-b240-

f8c69fe7a48c&title=Debat%20over%20de%20speech%20van

%20de%20Britse%20premier%20Cameron%0A.doc
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W23 5. března 2013

Debat over het beleid van 

het kabinet als het gaat om 

de loonontwikkeling, de 

aanpak van de economische 

crisis en over de sterk 

oplopende werkloosheid

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f87a54

56-ab62-4bbb-949d-

8d45485bee88&title=Debat%20over%20het%20beleid%20va

n%20het%20kabinet%20als%20het%20gaat%20om%20de%2

0loonontwikkeling%2C%20de%20aanpak%20van%20de%20

economische%20crisis%20en%20over%20de%20sterk%20opl

opende%20werkloosheid.doc

W24 17. dubna 2013
Debat over het sociaal 

akkoord
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0078ce

e7-ecfa-44fc-bf2c-

27b1102085a8&title=Debat%20over%20het%20sociaal%20a

kkoord.doc

W25 26. června 2013

Debat over de agenda van 

Europese Top van 27 en 28 

juni

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=900827

15-a592-4582-b522-

14f3f31229a0&title=Debat%20over%20de%20agenda%20van

%20Europese%20Top%20van%2027%20en%2028%20juni.p

df

W26 25. září 2013

Algemene Politieke 

Beschouwingen (1e termijn 

Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=78b6c4

b9-5c0f-4fff-9cb0-

15d8060452ba&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%281e%20termijn%20Kamer%29.pdf

W27 26. září 2013
Algemene Politieke 

Beschouwingen (rest)
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e15f7ff

6-4106-4f39-9f50-

ac0e012163ab&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28rest%29.pdf

W28 16. října 2013
Debat over het 

begrotingsakkoord 2014
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=490944

47-c297-403d-9d69-

60ce3a7a6f1a&title=Debat%20over%20het%20begrotingsakk

oord%202014.pdf
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W29 5. března 2014

Aanvang 

middagvergadering: 

Regeling van 

werkzaamheden

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=27e9f9

a3-b6d5-4c4b-9e5b-

e132a5d64977&title=Aanvang%20middagvergadering%3A%

20Regeling%20van%20werkzaamheden%20.docx

W30 4. září 2014
Debat over de aanpak van 

Nederlandse jihadstrijders
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ed4a36

49-aa7b-47a0-b668-

efb1bb44a2a8&title=Debat%20over%20de%20aanpak%20va

n%20Nederlandse%20jihadstrijders%20.docx

W31 17. září 2014

Algemene Politieke 

Beschouwingen (eerste 

termijn Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2bc687

68-9540-406b-9e65-

5fc24d6dcbe4&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28eerste%20termijn%20Kamer%29.docx

W32 18. září 2014

Algemene Politieke 

Beschouwingen 

(voortzetting)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ab407a

45-ca1e-47b8-a74a-

566d70090783&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28voortzetting%29.docx

W33 2. října 2014

Debat over de Artikel 100-

brief deelneming aan 

internationale strijd tegen 

ISIS 

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=866cfa

b3-a0ca-4dd4-af84-

b468748f5202&title=Debat%20over%20de%20Artikel%2010

0-

brief%20deelneming%20aan%20internationale%20strijd%20t

egen%20ISIS%20%28Afrondend%29.docx

W34 18. prosince 2014

Debat over het verwerpen 

van de Wet Marktordening 

Gezondheidszorg en enkele 

andere wetten door de 

Eerste Kamer

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2c9aa6

13-e4d1-429c-9d39-

0429a02fa63b&title=Debat%20over%20het%20verwerpen%2

0van%20de%20Wet%20Marktordening%20Gezondheidszorg

%20en%20enkele%20andere%20wetten%20door%20de%20E

erste%20Kamer.docx
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W35 14. ledna 2015
Debat over de aanslag in 

Parijs
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=079a5b

d5-8979-4392-854f-

d7f993f100de&title=Debat%20over%20de%20aanslag%20in

%20Parijs%20.docx

W36 11. února 2015

Debat over inzet en 

capaciteit in de 

veiligheidsketen

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f9e84e

b5-bfd6-4870-9f85-

a5cc3486bed8&title=Debat%20over%20inzet%20en%20capa

citeit%20in%20de%20veiligheidsketen.docx

W37 10. března 2015
Debat over de berichtgeving 

inzake de deal met Cees H.
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=8070e2

1a-4a1a-43b4-bada-

dfa40827c4ec&title=Debat%20over%20de%20berichtgeving

%20inzake%20de%20deal%20met%20Cees%20H..docx

W38 11. června 2015 JBZ-Raad (I&A-deel) 13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=040625

33-169c-413a-a30b-e35dd1f57386&title=VAO%20JBZ-

raad%20van%2015%20en%2016%20juni%202015%20%28A

O%20d.d.%2010%2F06%29.docx

W39 19. srpna 2015

Debat over het 

leningenprogramma voor 

Griekenland

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b38d77

fe-1877-444a-bb65-

ec55420cad42&title=Debat%20over%20het%20leningenprogr

amma%20voor%20Griekenland.docx

W40 10. září 2015

Debat over het 

gemeenschappelijk 

asielbeleid in Europa

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2323fc

1a-a0bd-42a2-b986-

8007c074fa35&title=Debat%20over%20het%20gemeenschap

pelijk%20asielbeleid%20in%20Europa%20.docx
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W41 16. září 2015

Algemene Politieke 

Beschouwingen (1e termijn 

Kamer)

13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=73a71c

a2-2907-4f6f-9c18-

15969eb0be50&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%281e%20termijn%20Kamer%29.docx

W42 17. září 2015
Algemene Politieke 

Beschouwingen
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=826db3

06-425c-4494-86b1-

5d25d4d555b7&title=Algemene%20Politieke%20Beschouwin

gen%20%28voortzetting%29.docx

W43 14. října 2015
Debat over de Europese Top 

van 15-16 oktober 2015
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=bfa57c

7f-081f-41c8-a820-

27c691e04f5a&title=Debat%20over%20de%20Europese%20

Top%20van%2015-16%20oktober%202015.docx

W44 19. listopadu 2015
Debat over de aanslagen in 

Parijs
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c74a30

c3-d25c-47c6-8997-

fc754f1a6cd0&title=Debat%20over%20de%20aanslagen%20i

n%20Parijs.docx

W45 16. prosince 2015
Debat over het rapport van 

de Commissie Oosting
13.3.2016 Tweede Kamer

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=762334

fc-a332-43c3-9592-

869c177b56c9&title=Debat%20over%20het%20rapport%20v

an%20de%20Commissie%20Oosting%20%20.docx
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