Balkenende
en de Wereldbank, openbaarheid van
persoonlijke financiële belangen. Ik
zeg dit nu voor de derde keer. Dit is
toch te gek voor woorden. Ik heb
gesproken over de sluitsteen en
gezegd dat ik het boek van de
minister-president heb gelezen. Hij is
daarop niet ingegaan, net zo min als
op mijn opmerking over minder
regels en bureaucratie. Ik wil er nu
niet meer over praten. Het is elf uur
en het is mooi geweest. Het kabinet
mag wat mij betreft ook twee weken
met vakantie. Ik wil echter wel de
belofte van de minister-president dat
hij bij de algemene beschouwingen
in de eerste termijn naar eer en
geweten alle fracties de aandacht
geeft die zij verdienen op grond van
het feit dat zij gekozen zijn door de
Nederlandse bevolking.
Minister Balkenende: Voorzitter. Ik
vind het jammer dat deze avond op
deze manier eindigt. Natuurlijk trek ik
mij elke opmerking aan. Ik denk dat
ik zoveel mogelijk opmerkingen heb
meegenomen en de zaken zoveel
mogelijk heb besproken. Sommige
dingen die de heer Marijnissen
noemt, vind ik niet geschikt om zo
maar te behandelen. Dit geldt ook
voor sommige zaken die wij hier
vanmiddag hebben gewisseld. Zaken
als sluitstenen zijn al aan de orde
geweest bij de heer Donner. Laten
wij maar kijken hoe het volgende
keer gaat en laten wij – in ieder geval
wat de heer Marijnissen betreft –
hopen op betere tijden.
De heer Marijnissen (SP): Mijnheer
de voorzitter. Dit is een schamele
troost. Ik heb ook mijn best gedaan.
Ik heb dagenlang alle stukken zitten
lezen. Ik meen dit echt serieus.
Misschien moet de ministerpresident een sprekerslijst bijhouden
en bijhouden wat de verschillende
sprekers inbrengen. Hij moet dit niet
allemaal op een hoop vegen en
denken dat hij met wat algemene
antwoorden iedereen recht heeft
gedaan. Dat heeft hij niet. Het spijt
me echt, maar ik kan niets anders
concluderen. Ik hoop echt dat het bij
de algemene beschouwingen anders
gaat.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties ingediend in het debat
over de regeringsverklaring, te
weten:
- de motie-Van Nieuwenhoven c.s.
over het aandeel van groene stroom
in elektriciteitsgebruik (28375, nr. 27);
- de motie-Van Nieuwenhoven c.s.
over een eenduidige taaktoedeling
voor de politie en de handhaving van
de openbare orde (28375, nr. 28);
- de motie-Van Nieuwenhoven c.s.
over het recht op zorg (28375, nr. 29);
- de motie-Halsema c.s. over de
heffingskorting voor groene en
sociaal-ethische beleggingen (28375,
nr. 30);
- de motie-Halsema c.s. over de
arbeidsverhoudingen bij de overheid
(28375, nr. 31);
- de motie-Halsema c.s. over
veroordeling van de onaanvaardbare
situatie waarin politici en burgers
worden bedreigd (28375, nr. 32);
- de motie-Marijnissen c.s. over de
wachtgeldregeling voor oudbewindslieden (28375, nr. 33);
- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over
een koerswijziging in de behandeling
van ambtenaren (28375, nr. 34);
- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over de
kenniseconomie (28375, nr. 35);
- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over
het cultuurbeleid (28375, nr. 36);
- de motie-Th.C. de Graaf c.s. over
het referendum op lokaal niveau
(28375, nr. 37);
- de motie-Veling c.s. over de
Nederlandse Kyoto-doelstelling
(28375, nr. 38).
Mevrouw Van Nieuwenhoven
(PvdA): Voorzitter. Gezien het
antwoord van de minister-president,
maar vooral ook de opmerkingen
van de heren Verhagen en Herben,
wens ik de motie op stuk nr. 28 aan
te houden tot de algemene politieke
beschouwingen.
©
De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Van Nieuwenhoven stel ik
voor, haar motie 28375, nr. 28, van
de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

Minister Balkenende: Dat was het,
voorzitter!

In stemming komt de motie-Van
Nieuwenhoven c.s. (28375, nr. 27).

De beraadslaging wordt gesloten.
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ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Van
Nieuwenhoven c.s. (28375, nr. 29).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en D66
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Halsema
c.s. (28375, nr. 30).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Halsema
c.s. (28375, nr. 31).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en
LN voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Halsema
c.s. (28375, nr. 32).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motieMarijnissen c.s. (28375, nr. 33).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, LN,
de ChristenUnie en de SGP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Th.C. de
Graaf c.s. (28375, nr. 34).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en
LN voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de

In stemming komt de motie-Th.C. de
Graaf c.s. (28375, nr. 35).
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Voorzitter
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Th.C. de
Graaf c.s. (28375, nr. 36).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het
CDA, de LPF, de ChristenUnie en de
SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Th.C. de
Graaf c.s. (28375, nr. 37).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en
LN voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Veling
c.s. (28375, nr. 38).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Alvorens de vergadering te sluiten,
herhaal ik wat ik zei toen we het
echte reces ingingen: een reces is
geen vakantie. Het is nu 26 juli en wij
hebben allen de dag van vandaag
ervaren. Ook heb ik gezegd dat de
vakantie wel in het reces valt. Ik
hoop dat alle leden, bewindslieden
en medewerkers van zowel Kamer,
kabinet als fracties, in de komende
weken van het echte vakantiedeel
van het reces kunnen genieten. Ik
wens u allen een goede tijd en
verheug mij erop om u snel terug te
zien!
Sluiting 23.02 uur
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