
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het spoeddebat over de stakingen door
vrachtwagenchauffeurs, te weten:
- de motie-Madlener over teruggave van het kwartje van
Kok (31200-XII, nr. 84);
- de motie-De Krom over compensatie voor hoge
brandstofprijzen (31200-XII, nr. 85);
- de motie-Irrgang/De Krom over uitstel van de geplande
btw-verhoging (31200-XII, nr. 86).

(Zie vergadering van 19 juni 2008.)

De voorzitter: Op verzoek van de heer Irrgang en de
heer De Krom stel ik voor, hun motie (31200-XII, nr. 86,
herdruk) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

De heer Van der Ham (D66): Voorzitter. Ik kan het heel
kort houden. Wij zijn er een groot voorstander van dat de
btw op 19% blijft en niet wordt verhoogd. De minister
van Financiën heeft aangekondigd dat hij dat deze zomer
gaat onderzoeken. Dat wachten wij af. Wij hopen dat hij
tot dezelfde conclusie komt. Daarom stemmen wij tegen
de motie die daarover gaat, want die is een beetje
ontijdig.

De voorzitter: Die motie is net aangehouden.

De heer Van der Ham (D66): Dat heb ik in de verwarring
niet meegekregen, maar het staat nu wel in de Handelin-
gen.

In stemming komt de motie-Madlener (31200-XII, nr. 84).
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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.

In stemming komt de motie-De Krom (31200-XII, nr. 85).

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

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het spoeddebat over de situatie in
tbs-kliniek Oldenkotte, te weten:
- de motie-De Roon over het herstellen van de veiligheid
in kliniek Oldenkotte (29452, nr. 88).

(Zie vergadering van 19 juni 2008.)

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 in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet overige OCW-
subsidies en de Wet Invoering en financiering Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen i.v.m. de
overgang van de verantwoordelijkheid voor
onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een
handicap (31383).

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 het jaarverslag van het
ministerie van VROM, te weten:
- de motie-Neppérus/Koopmans over vermindering van
de geluidsoverlast van AWACS-vliegtuigen met 35%
(31444-XI, nr. 10).

(Zie wetgevingsoverleg van 19 juni 2008.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.
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De heer De Wit (SP): Voorzitter. In december 2007 heeft
de Tweede Kamer een motie aangenomen van de
SP-fractie, waarin stond dat als op 1 april van dit jaar
geen uitzicht zou bestaan op substantiële vermindering
van de lawaaioverlast van de AWACS-vliegtuigen, de
binnenvliegregeling van de NAVO zou moeten worden
ingeroepen om voorwaarden te stellen voor de AWACS-
vluchten. In de voorgestelde motie-Neppérus/Koopmans
is slechts sprake van een vermindering van het aantal
vluchten met 35%. De SP-fractie zal voor deze motie
stemmen, maar dat sluit niet uit dat wij vasthouden aan
de motie van december 2007. Wij zien de motie-
Neppérus/Koopmans als een overgangsfase naar de
sluiting van het luchtruim boven Onderbanken dan wel
van de basis Geilenkirchen.

In stemming komt de motie-Neppérus/Koopmans
(31444-XI, nr. 10).
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De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het debat over het jaarverslag van het
ministerie van SZW, te weten:
- de motie-Blok over het opleggen van de plicht aan
sociale fondsen om de jaarcijfers op hun website te
publiceren (31444-XV, nr. 8).

(Zie wetgevingsoverleg van 18 juni 2008.)

De voorzitter: De motie-Blok (31444-XV, nr. 8) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:
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