
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, de ChristenUnie en de
SGP 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 in het
wetgevingsoverleg over de
begroting van het Gemeente-
fonds, te weten:
- de motie-De Pater-van der Meer
over implementatie van de bundeling
van specifieke uitkeringen (29800-B,
nr. 6);
- de motie-De Pater-van der Meer
over de heffing van precariorechten
op ondergrondse infrastructuur van
nutsbedrijven (29800-B, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van
29 november 2004.)

De voorzitter: De moties zijn
ingediend in een wetgevingsoverleg,
maar op dat moment waren ze niet
voldoende ondersteund. Ik consta-
teer dat dit nu wel het geval is.

De motie-De Pater-van der Meer
(29800-B, nr. 7) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat steeds meer
Nederlandse gemeenten overgaan
tot het heffen van precario op de
ondergrondse infrastructuur van
nutsbedrijven;

overwegende dat dit kan leiden tot
een aanzienlijke lastenverzwaring
voor burgers, omdat nutsbedrijven
deze heffing doorberekenen aan alle
gebruikers van gas, water en
elektriciteit, ook aan inwoners van
gemeenten die geen precario heffen;

overwegende dat deze wijze van
belastingheffing in strijd is met de
eis van herkenbaarheid en lokale
democratische afwegingen door-
kruist;

verzoekt de regering, de problema-
tiek van de heffing van precario op

ondergrondse infrastructuur van
nutsbedrijven te betrekken bij de
verkenning decentraal belasting-
gebied,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld
door het lid De Pater-van der Meer.
Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 9 (29800-B).
De gewijzigde motie is reeds

rondgedeeld. Ik constateer dat wij
hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-De Pater
van der Meer (29800-B, nr. 6).

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

In stemming komt de gewijzigde
motie-De Pater-van der Meer
(29800-B, nr. 9).

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over duurzame energie, te weten:
- de motie-Hessels over de MEP en
de MEP-subsidie (29575, nr. 7).

(Zie vergadering van 23 november
2004.)

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Justitie, te weten:
- de motie-Lambrechts c.s. over het
niet gescheiden uitzetten van
gezinnen (29800-VI, nr. 54).

(Zie vergadering van 17 november
2004.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverkla-
ring vooraf.

©

De heer Van Fessem (CDA):
Voorzitter. De CDA-fractie heeft in
februari een motie ingediend om in
het kader van het terugkeerbeleid
gezinnen in beginsel niet gescheiden
uit te zetten. De CDA-fractie hecht
belang aan de uitvoering van de
motie. In haar brief geeft de minister
aan het maximaal mogelijke te doen
om te voorkomen dat gezinnen
gescheiden worden uitgezet, zonder
te vervallen in het maken van
algemene regels voor individuele
gevallen. Zij voert dus de motie-Van
Fessem uit. De CDA-fractie zal
daarom de motie-Lambrechts niet
steunen.

In stemming komt de motie-
Lambrechts c.s. (29800-VI, nr. 54).
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De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie
en de SGP voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begrotingsstaat van het
Huis der Koningin voor het jaar
2005 (29800-I);
- het wetsvoorstel Vaststelling

van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Algemene Zaken
voor het jaar 2005 (29800-III).

De voorzitter: In de eerste plaats
zeg ik de woordvoerders dat zij hun
spreektijden kennen. De spreektijden
die nu op de lijst staan, zijn de door
de woordvoerders opgegeven
spreektijden plus drie minuten, zoals
wij in een eerdere regeling hebben
afgesproken. De fracties die meer tijd
hebben opgegeven dan zij nog aan
spreektijd hadden, krijgen natuurlijk
iets minder tijd dan gevraagd. Ik heb
de minister-president toegezegd dat
wij dit debat tot uiterlijk 19.40 uur
voeren, maar ik ben van mening dat
wij eerder klaar moeten kunnen zijn.
Dit betekent dat ik de vergadering
om 19.40 uur zal sluiten, op welk
punt wij in de vergadering ook zijn.

Voorzitter
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