Vogelaar
Dat is een verantwoordelijkheid die het bestuur van de
brancheorganisatie regardeert. Ik heb ook al in het debat
aangegeven dat ik mij verantwoordelijk acht voor de
afspraken die ik op 17 september met de sector heb
gemaakt. Op basis daarvan zijn de corporaties met de
gemeenten aan de gang gegaan om financieringsafspraken te maken over die extra investering van 2,5
mld. Ik vind dat het van behoorlijk bestuur getuigt dat ik
mij aan die afspraken houd. Daar mochten zij op
rekenen. Ik moet erop toezien dat die ook gerealiseerd
worden. Dat is niet iets wat ik bedenk, dat is de spelregel
die wij met elkaar hebben afgesproken. Dat betekent dat
er netto 750 mln. aan bijdragen van de sector voor de
corporaties in die veertig wijken gerealiseerd moet
worden. Over bruto of netto kan geen enkel verschil van
opvatting bestaan. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Die
maak ik waar. Op grond daarvan heb ik het besluit
genomen waar wij zojuist over gesproken hebben.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: De stemmingen zullen hedenavond
plaatsvinden.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 14 februari 2008 over de RAZEB.
©
De heer De Roon (PVV): Voorzitter. Zojuist hadden we
het algemeen overleg over de RAZEB. Wij hebben met
de minister van Buitenlandse Zaken gesproken over de
mogelijkheid dat Kosovo zich binnenkort eenzijdig
onafhankelijk verklaart. Van de minister hebben wij niet
meer gekregen dan de toezegging dat hij die eenzijdige
onafhankelijkheidsverklaring niet binnen vijf minuten zal
erkennen, maar in de ogen van mijn fractie is dat niet
genoeg. Vandaar dat ik de volgende motie indien.

en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid De
Roon. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 792 (21501-02).
©
Minister Verhagen: Voorzitter. Ik heb tijdens het
algemeen overleg zeer duidelijk gemaakt dat de
beoordeling van de Nederlandse regering afhankelijk zal
zijn van de inhoud van de eventuele onafhankelijkheidsverklaring. De regering zal daarbij met name letten op
elementen die in het plan van Ahtisaari zeer helder zijn
verwoord, zoals respect voor mensenrechten, respect
voor de Servische minderheden en de bescherming van
het Servisch cultuurgoed in Kosovo. Deze elementen
zullen alle een rol spelen bij onze afwegingen. Ten
tweede heb ik duidelijk gemaakt dat onze besluitvorming
zal afhangen van wat de stap van de Nederlandse
regering kan bijdragen aan de stabiliteit, oftewel een
vermindering van de instabiliteit, die op de Balkan kan
optreden. Derhalve zijn de overwegingen en de
constatering van de heer De Roon dat een en ander hoe
dan ook een bedreiging voor Europa zal vormen, niet
terecht. Het verzoek aan de regering om de onafhankelijkheid nooit te erkennen, is onverantwoord, gelet op de
noodzaak om bij te dragen aan stabiliteit op de Balkan.
Derhalve ontraad ik het aannemen van de motie ten
stelligste.
De beraadslaging wordt gesloten.
©
De voorzitter: De stemming over de motie is vanavond.
De vergadering wordt van 18.15 uur tot 19.00 uur
geschorst.
De voorzitter: Het woord is aan de heer Biskop.

Motie

gehoord de beraadslaging,

De heer Biskop (CDA): Voorzitter. Namens de CDA-fractie
vraag ik om uitstel van de stemmingen over de wijziging
van de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband
met de invoering van de leerlinggebonden financiering.
Het betreft de punten 6 en 7 van de stemmingslijst.

overwegende dat een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo zal leiden tot verdere destabilisering
van de Balkan en de vorming van een tweede moslimstaat op Europees grondgebied;

De voorzitter: Aangezien niemand hiertegen bezwaar
maakt, stel ik voor, aan het verzoek te voldoen en de
stemmingen bij de punten 6 en 7 uit te stellen tot na het
reces.

overwegende dat deze gevolgen een bedreiging voor
Europa vormen;

Daartoe wordt besloten.

overwegende dat het daarom niet wenselijk is om zo’n
eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo te
bekrachtigen door een erkenning door Nederland van
een onafhankelijk Kosovo;

Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het wetgevingsoverleg over het
onderdeel Materieel van de begroting van het
ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, te
weten:
- de motie-Van Velzen over de wenselijkheid van de
NAVO-kernwapentaak (31200-X, nr. 37).

De Kamer,

verzoekt de regering om, indien Kosovo zich binnenkort
onafhankelijk verklaart, deze onafhankelijkheid nooit te
erkennen,

(Zie wetgevingsoverleg van 12 november 2007.)
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Voorzitter
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.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over brandveiligheid, te weten:
- de motie-Van der Burg/Vietsch over het voornemen om
mobiele brandblussers minder frequent te controleren
(28325, nr. 70);
- de motie-Vietsch/Van der Burg over afstemming van het
Gebruiksbesluit op het Bouwbesluit (28325, nr. 71);
- de motie-Vietsch/Van der Burg over een heldere
definitie van het begrip ’’niet-zelfredzame mensen’’
(28325, nr. 72).

in die zin gewijzigd dat zij thans is ondertekend door de
leden Pechtold, Van Velzen en Azough. Naar mij blijkt,
wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 259 (24587).
De motie-Pechtold c.s. (24587, nr. 251) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de BES-eilanden een nauwere band
met Nederland zullen krijgen;

(Zie vergadering van 12 februari 2008.)
In stemming komt de motie-Van der Burg/Vietsch (28325,
nr. 70).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van 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.
In stemming komt de motie-Vietsch/Van der Burg (28325,
nr. 71).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij
is aangenomen.
In stemming komt de motie-Vietsch/Van der Burg (28325,
nr. 72).
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de modernisering van het
gevangeniswezen, te weten:
- de motie-Pechtold c.s. over afspraken met gemeenten
over de nazorg aan ex-gedetineerden (24587, nr. 248);
- de motie-Pechtold c.s. over het tot het standaardregime
laten behoren van arbeid en onderwijs (24587, nr. 249);
- de motie-Pechtold c.s. over het terugbrengen van
(verslavings)reclassering in de gevangenissen (24587,
nr. 250);
- de motie-Pechtold c.s. over verbetering van het
gevangeniswezen op de Nederlandse Antillen (24587,
nr. 251);
- de motie-Van Velzen/Azough over het buiten gebruik
stellen van de detentieboten (24587, nr. 252);
- de motie-Van Velzen c.s. over het na detentie voortzetten van het verrichte werk in detentie (24587, nr. 253);
- de motie-Van Velzen c.s. over uitbreiding van het
programma Terugdringen Recidive (24587, nr. 254).

overwegende dat in de plannen daartoe ook een visie op
de modernisering van het gevangeniswezen dient te
worden opgenomen;
overwegende dat het gevangeniswezen op de Nederlandse Antillen en Aruba overwegend van lage kwaliteit
is en dat de Committee for the Prevention of Torture
(CPT) van de Raad van Europa zich zeer kritisch heeft
uitgelaten over het gevangeniswezen op de Nederlandse
Antillen;
verzoekt de regering, simultaan met de wijziging van het
Statuut concrete plannen voor een verbetering van het
gevangeniswezen op de BES-eilanden te ontwikkelen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 260 (24587).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.
In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (24587, nr. 248).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s.
(24587, nr. 259).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (24587, nr. 250).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

(Zie vergadering van 12 februari 2008.)
De voorzitter: De motie Pechtold c.s. (24587, nr. 249) is

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s.
(24587, nr. 260).
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