Voorzitter
king om de exportsubsidie te beperken voor de
Nederlandse bedrijven die zaken doen met of in
ontwikkelingslanden met gevestigde bedrijven en
overheden?
Zijn de uitspraken en de uitkomsten van de honderddagenoriëntatie van het kabinet hier een reflectie van en
is dit de invulling van het coalitieakkoord? Moeten wij
deze uitspraak zien als reactie op de evaluatie over
ORET/MILIEF en het AIV-rapport? Waarom legt de
minister voor Ontwikkelingssamenwerking zijn beleidslijnen eerst voor aan de Evert Vermeerstichting in plaats
van aan de Tweede Kamer?
Het Nederlandse bedrijfsleven is actief en succesvol in
ontwikkelingslanden. Op basis van welke andere dan
eerder genoemde feiten kondigt de minister voor
Ontwikkelingssamenwerking een beleidswijziging aan en
is hij bereid, zich te laten overtuigen dat stimulering van
het bedrijfsleven, het groot-, midden- en kleinbedrijf, juist
ten goede komt aan de economische opbouw van
ontwikkelingslanden?

kost alleen maar geld. Wij denken dat de aanpak van de
minister meer oplossingen zal bieden en daarom zullen
wij deze motie niet steunen.
In stemming komt de motie-Mastwijk c.s. (30800-XIV,
nr. 87).
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de ChristenUnie tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij
is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de voorschriften inzake
niet voor menselijke consumptie bestemde
dierlijke bijproducten (30568).
(Zie vergadering van 10 april 2007.)

De voorzitter: Ik stel voor, dit deel van het stenogram
door te geleiden naar het kabinet.

De artikelen I tot en met VII en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

Daartoe wordt besloten.
In stemming komt het wetsvoorstel.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de
vennootschapsbelasting 1969 teneinde beleggingsinstellingen de mogelijkheid te bieden om
vastgoed te ontwikkelen ten behoeve van de eigen
portefeuille (30689).
(Zie vergadering van 10 april 2007.)
De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over gewasschade in het
tuinbouwgebied rond Aalsmeer, te weten:
- de motie-Mastwijk c.s. over een plan van aanpak voor
de gewasschade in de regio Aalsmeer (30800-XIV, nr. 87).
(Zie vergadering van 10 april 2007.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over pensioentoezicht tussen
landen, te weten:
- de motie-Omtzigt/Hamer over toezichtregimes op
pensioenfondsen in de EER (28294, nr. 28).
(Zie vergadering van 11 april 2007.)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de topinkomens in de
private sector, te weten:
- de motie-Vendrik over beperking van zelfverrijking aan
de top (30111, nr. 17);
- de motie-Irrgang over maatregelen tegen topsalarissen
in het bedrijfsleven (30111, nr. 18);
- de motie-Tony van Dijck over maximering van
bonussen (30111, nr. 19).
(Zie vergadering van 11 april 2007.)
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In stemming komt de motie-Vendrik (30111, nr. 17).
De heer Cramer (ChristenUnie): Voorzitter. De ChristenUnie vindt dit een buitengewoon sympathieke motie,
maar de minister heeft een- en andermaal aangegeven
wat haar lijn is, namelijk om werkendeweg tot een
oplossing te komen en mogelijk ook tot het achterhalen
van de oorzaken van de gewasschade. Ik denk dat de
Kamer ervoor moet oppassen om niet meteen een
onderzoek te vragen over alles wat zij niet begrijpt. Dat

Tweede Kamer

Stemmingen

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Irrgang (30111, nr. 18).
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