Voorzitter
De heer Dijsselbloem (PvdA): Het lijkt mij gegeven de
ontstane chaos het beste om dit wetsvoorstel door te
schuiven naar het nieuwe kabinet. Dat zal er zeker raad
mee weten.
De voorzitter: Ik stel vast dat de leden zijn veranderd
van standpunt waar het gaat om de stemming. Er is
geen draagvlak voor om vanavond over dit wetsvoorstel
te stemmen. Dat zullen wij dan ook niet doen. Wij zullen
ook niet stemmen over de moties die zijn ingediend bij
de behandeling van dit wetsvoorstel.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg over de Otapan, te weten:
- de motie-Poppe over een regeling voor het slopen van
het schip de Otapan (22343, nr. 158);
- de motie-Madlener over de kosten van sanering van het
schip de Otapan (22343, nr. 159).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motie-Poppe (22343, nr. 158).

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium over een evaluatie
van de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) (30953, nr. 2).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik stel voor, met het voorstel van het
Presidium in te stemmen.

In stemming komt de motie-Madlener (22343, nr. 159).

Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over problemen bij de
Belastingdienst en de dienst Toeslagen, te weten:
- de motie-Jansen c.s. over een voorstel voor de
afhandeling van aanvragen voor toeslagen (30800-IXB,
nr. 25).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Op verzoek van de heer Jansen stel ik
voor, zijn motie (30800-IXB, nr. 25) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg over de Milieuraad, te weten:
- de motie-Duyvendak c.s. over klimaatdoelen in de
diverse EU-raden (21501-08, nr. 237);
- de motie-Van der Ham/Neppérus over een Europees
geïntegreerd beleid voor schone energie (21501-08, nr.
238).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Op verzoek van de heer Van der Ham en
mevrouw Neppérus stel ik voor, hun motie (21501-08, nr.
238) van de agenda af te voeren.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg over SUWI, te weten:
- de motie- Heerts c.s. over het coördineren van
huisvesting binnen de SUWI-organen (26448, nr. 321);
- de motie-Ulenbelt over een onderzoek naar de
professionele autonomie van verzekeringsartsen (26448,
nr. 322).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motie-Heerts c.s. (26448, nr. 321).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Ulenbelt (26448, nr. 322).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de
PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Ik wens de leden allen een goed krokusreces. Wellicht
zien wij elkaar nog voor het einde van dit reces.
Sluiting 20.22 uur
©

Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (21501-08, nr.
237).

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is aangenomen.

1. Zes brieven van de Voorzitter van de Eerste Kamer der
Staten-Generaal, met de mededeling dat zij in haar
vergadering van 13 februari 2007, de haar door de
Tweede Kamer toegezonden voorstellen van (rijks)wet
gedrukt onder de nummers 30537, 30639, 30684, 30117,
30474 en 30654 heeft aangenomen.
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