Voorzitter
Hij noemde de hoeveelheid belasting die de verzamelde
AEX-bedrijven in Nederland...
De voorzitter: Het is duidelijk. U vraagt een spoeddebat
aan.
De heer Vendrik (GroenLinks): Misschien mag ik er aan
toevoegen dat ik graag wil dat de staatssecretaris de
cijfers toelicht. Ik ben er erg van geschrokken.
De voorzitter: In de regeling van werkzaamheden gaat
het niet om de inhoud.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de architectentitel (uitvoering van de richtlijn nr. 2005/
36/EG van het Europees Parlement en de Raad van
de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende erkenning van beroepskwalificaties (PbEU
L 255) voor architecten, stedenbouwkundigen,
tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten alsmede enige andere wijzigingen)
(31079).
(Zie vergadering van 30 januari 2008.)

De heer De Nerée tot Babberich (CDA): Op dit punt
zijn vandaag nieuwe schriftelijke vragen gesteld aan de
staatssecretaris. Ik stel voor dat de Kamer de antwoorden
hierop afwacht. Morgen is er een procedurevergadering
van de vaste commissie voor Financiën. Daarin kan
worden beslist hoe er verder met deze zaak moet worden
omgegaan.
De voorzitter: Is er een termijn gesteld aan die vragen,
zodat deze beantwoord zijn voor de procedurevergadering?
De heer De Nerée tot Babberich (CDA): Wij zouden de
staatssecretaris kunnen vragen of hij de vragen snel wil
beantwoorden.
De heer Tang (PvdA): Mijn fractie ziet graag dat eerst de
feiten boven tafel komen, voordat er een debat gevoerd
wordt.
De voorzitter: U wilt dus eerst een brief.
De heer Irrgang (SP): Voorzitter. De SP-fractie steunt het
verzoek van de heer Vendrik. Wellicht kan er worden
afgesproken dat de vragen voor de aanvang van het
debat beantwoord zijn.
De voorzitter: Ik stel vast dat er voldoende steun is voor
het verzoek om een spoeddebat. Wij zullen proberen, het
debat nog deze week te houden. Ik stel voor dat bij dit
debat een spreektijd geldt van vier minuten. Ik stel
verder voor, het stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar het kabinet.

De voorzitter: In de vergadering van 30 januari 2008 is
het amendement-Van Leeuwen (stuk nr. 9) door de
regering overgenomen.
In stemming komt het gewijzigde amendement-Vietsch
c.s. (stuk nr. 10, I) tot het doen vervallen van onderdeel
K.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SP tegen dit gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor,
zodat het is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde
amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende
gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen
worden beschouwd.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde
amendementen-Vietsch c.s. (stuk nrs. 10, I tot en met IV).
De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Rijkswet op het
Nederlanderschap ter invoering van een verklaring
van verbondenheid, en tot aanpassing van de
regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning (30584, R1811), en over:
- de motie-Fritsma over een assimilatiecontract voor alle
migranten (30854, nr. 14).

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.

(Zie vergadering van 30 januari 2008.)

De voorzitter: Dit is het einde van de regeling van
werkzaamheden. Wij gaan over tot de stemmingen.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.
©
De heer Fritsma (PVV): Voorzitter. De PVV-fractie zal
tegen het wetsvoorstel en de amendementen stemmen,
omdat de verklaring van verbondenheid in deze vorm
een wassen neus is. Er staat namelijk geen sanctie op
het niet naleven van deze verklaring, laat staan een
verblijfsrechtelijke sanctie.
In stemming komt het subamendement-Van der Staaij
(stuk nr. 16).
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De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor
dit subamendement hebben gestemd en de aanwezige
leden van de overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

constaterende dat er tegenwoordig vele steekincidenten
op scholen plaatsvinden en leerlingen dus gemakkelijk
een steekwapen mee naar school kunnen nemen;
constaterende dat volgens de Landelijke Stichting Tegen
Zinloos Geweld gemiddeld één leerling per klas een
wapen bij zich draagt;

In stemming komt het gewijzigde amendementDijsselbloem c.s. (stuk nr. 13).

constaterende dat volgens onderzoek van IRISvo het
messenbezit op scholen met maar liefst 20% is toegenomen;

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 dit
gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

constaterende dat een oud-generaal-inspecteur van het
onderwijs twee en een half jaar geleden in het programma Buitenhof heeft aangegeven dat vier op de tien
directeuren in de grote steden de veiligheid van
personeel en leerlingen niet kunnen garanderen;

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van het subamendementVan der Staaij (stuk nr. 16) en het gewijzigde
amendement-Dijsselbloem c.s. (stuk nr. 13).

overwegende dat door middel van het plaatsen van
kleine wapenscanners de veiligheid op scholen aanzienlijk kan worden vergroot;

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PVV tegen dit wetvoorstel hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het
is aangenomen.

verzoekt de regering, budget beschikbaar te stellen opdat
in elk geval op alle ’’wapengevaarlijke’’ scholen kleine
wapenscanners geplaatst kunnen worden om zo de
veiligheid op scholen te vergroten en de kans op
incidenten met wapens tot een minimum te beperken,

In stemming komt de motie-Fritsma (30584, nr. 14).

en gaat over tot de orde van de dag.

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

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 26 (29240).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over veiligheid in en om
scholen, te weten:
- de motie-Jasper van Dijk over het invoeren van een
landelijk en structureel antipestbeleid (29240, nr. 17);
- de motie-Jan Jacob van Dijk/Depla over het bestrijden
van pesten via internet (29240, nr. 18);
- de motie-Dezentjé Hamming over verplichte aandacht
in het vo voor homo- en biseksualiteit (29240, nr. 20);
- de motie-Dezentjé Hamming over een adequate aanpak
van spijbelen (29240, nr. 21);
- de motie-Dezentjé Hamming over informatieverstrekking via kennisnet over drugsgebruik onder leerlingen
(29240, nr. 22);
- de motie-Bosma over het plaatsen van kleine wapenscanners op wapengevaarlijke scholen (29240, nr. 23);
- de motie-Bosma over de invoering van schoolcops
(29240, nr. 24).
(Zie vergadering van 31 januari 2008.)
De voorzitter: De motie-Bosma (29240, nr. 23) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

In stemming komt de motie-Jasper van Dijk (29240,
nr. 17).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV
voor deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Jan Jacob van Dijk/Depla
(29240, nr. 18).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de SP tegen deze motie hebben gestemd
en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (29240,
nr. 20).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de
VVD voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Dezentjé Hamming (29240,
nr. 21).

Motie
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, D66, de VVD, de PVV en het
lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
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