Voorzitter
In stemming komt de gewijzigde motie-Brinkman (30424,
nr. 23).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP en de PVV voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, minus het lid Remkes, de SGP, het CDA,
de PVV en het lid Verdonk voor dit wetsvoorstel hebben
gestemd en de aanwezige leden van de fractie van de
ChristenUnie ertegen, zodat het is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Provinciewet en de
Gemeentewet in verband met de openbaarmaking
van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties
(30425).
(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, minus de heer Remkes, de ChristenUnie,
de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit
wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Harmonisatie van uitkeringsrechten
van leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in
verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van
de Eerste en Tweede Kamer en leden van het
Europees Parlement en enkele technische wijzigingen (30693).

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de behandeling van de wetsvoorstellen
Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke
ambtsdragers en enige andere wetten in verband
met de harmonisatie van de uitkeringsrechten en
het onder de werking van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers brengen van de
commissarissen van de Koningin, de burgemeesters en de bestuurders van waterschappen
(30424), Wijziging van de Provinciewet en de
Gemeentewet in verband met de openbaarmaking
van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties
(30425) en Harmonisatie van uitkeringsrechten van
leden van de Tweede Kamer, wijzigingen in
verband met de openbaarmaking van nevenfuncties en inkomsten uit nevenfuncties van leden van
de Eerste en Tweede Kamer en leden van het
Europees Parlement en enkele technische wijzigingen (30693), te weten:
- de motie-Van Raak over het stoppen van de wachtgeldregeling voor politieke ambtsdragers na aanvaarding van
een nieuwe hoofdbaan (30424, nr. 19);
- de motie-Van Raak over nevenfuncties van commissarissen van de Koningin (30425, nr. 14);
- de motie-Van Raak over het niet hoger maken van de
Balkenendenorm dan het inkomen van de ministerpresident (30693, nr. 19);
- de motie-Van der Staaij over voorstellen voor een
samenhangend loongebouw (30424, nr. 21);
- de motie-Heijnen c.s. over opschorten van de vergoeding voor raads- en statenleden die enige tijd niet
hebben deelgenomen aan raads- en statenvergaderingen
(30693, nr. 20);
- de motie-De Pater-van der Meer c.s. over een regeling
voor het nabestaandenpensioen voor politieke ambtsdragers (30424, nr. 22).
(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)
De voorzitter: De motie-Heijnen c.s. (30693, nr. 20) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

(Zie vergadering van 13 oktober 2009.)

Motie

De voorzitter: Voor dit wetsvoorstel is ingevolge artikel
63 van de Grondwet een gekwalificeerde meerderheid
nodig omdat het gaat over geldelijke voorzieningen ten
behoeve van leden en gewezen leden van de StatenGeneraal en van hun nabestaanden. Dat wil zeggen dat
wij dit wetsvoorstel alleen kunnen aannemen met ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De Kamer,

In stemming komt het wetsvoorstel.

overwegende dat gemeenteraads- en statenleden die
nooit bij gemeenteraads- respectievelijk statenvergaderingen aanwezig zijn, tot maximaal 20% gekort kunnen
worden op de vergoeding voor hun werkzaamheden;

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de VVD, minus de heer Remkes, de ChristenUnie,
de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor dit
wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er gekozen gemeenteraads- en
statenleden zijn die in de praktijk niet meer hun rol van
volksvertegenwoordiger vervullen;

van mening dat het ongewenst is dat gekozen volksvertegenwoordigers zonder dringende reden met behoud van
hun vergoeding zich gedurende langere tijd aan hun
werk als volksvertegenwoordiger kunnen onttrekken;
verzoekt de regering:
1. het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Tweede Kamer

Stemmingen

15 oktober 2009
TK 15

15-1125

Voorzitter
zodanig aan te passen dat gemeenteraden en provinciale
staten de mogelijkheid geboden wordt om de vergoeding
voor raads- en statenleden die zonder dringende reden
langer dan drie maanden niet hebben deelgenomen aan
raads- en statenvergaderingen, op te schorten;
2. tevens een regeling te ontwikkelen waardoor ook voor
Kamerleden de mogelijkheid geopend wordt, de
schadeloosstelling op te schorten, wanneer zij zonder
dringende reden niet hebben deelgenomen aan het
parlementaire werk,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden
Heijnen, Van Beek, Anker en De Pater-van der Meer. Naar
mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 21 (30693).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.
In stemming komt de motie-Van Raak (30424, nr. 19).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en 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 over de klimaatconferentie in
Kopenhagen, te weten:
- de motie-Vendrik over een Nederlandse doelstelling van
40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2020 (31793,
nr. 9);
- de motie-Vendrik over garant staan door de Annex
1-landen voor 80% van de klimaatsteun (31793, nr. 10);
- de motie-De Mos over geen miljarden uitgeven aan
CO2-reductie (31793, nr. 11);
- de motie-Thieme over een vermindering van de
vleesproductie en -consumptie als inzet (31793, nr. 12);
- de motie-Thieme/Van der Ham over afschaffen van
exportregelingen voor dierlijke eiwitten (31793, nr. 13);
- de motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. over
de bedoeling van REDD (31793, nr. 14);
- de motie-Jansen c.s. over een aanvullend uitvoeringsprogramma voor de nota Schoon en Zuinig (31793, nr.
15);
- de motie-Jansen c.s. over uitbreiden van de Deltawet
met een mitigatieparagraaf (31793, nr. 16).
(Zie vergadering van 14 oktober 2009.)
De voorzitter: De motie-Thieme (31793, nr. 12) is in die
zin gewijzigd dat zij thans luidt:

In stemming komt de motie-Van Raak (30425, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdD en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

In stemming komt de motie-Van Raak (30693, nr. 19).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PVV voor deze
motie hebben gestemd en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Van der Staaij (30424, nr. 21).

constaterende dat de productie en consumptie van vlees
verantwoordelijk is voor een substantieel deel van de
mondiale uitstoot van broeikasgassen;
constaterende dat Kopenhagen een unieke kans biedt om
landbouw en klimaat aan elkaar te verbinden en hierdoor
tot oplossingen te komen voor het klimaatprobleem;

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de SGP, het CDA
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

verzoekt de regering, een vermindering in de vleesproductie en -consumptie in ontwikkelde landen mee te
nemen in de inzet voor de klimaatonderhandelingen,

In stemming komt de gewijzigde motie-Heijnen c.s.
(30693, nr. 21).

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 18 (31793.

De voorzitter: Ik constateer dat deze gewijzigde motie
met algemene stemmen is aangenomen.

en gaat over tot de orde van de dag.

De motie-Wiegman-van Meppelen Scheppink c.s. (31793,
nr. 14) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

In stemming komt de motie-De Pater-van der Meer c.s.
(30424, nr. 22).
Motie
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de ChristenUnie,
de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat ter voorbereiding op de Milieuraad van
21 oktober wordt gesproken over REDD+ en niet over
REDD;
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