Voorzitter
De voorzitter: Er is terecht vastgesteld dat u een
meerderheid hebt voor een spoeddebat, mijnheer
Madlener, maar wel is het dringende verzoek om eerst
wat feiten op een rij te krijgen.
De heer Madlener (PVV): De feiten zijn bekend, maar ik
heb geen bezwaar tegen een brief als die deze week
komt. Het spoeddebat moet ook deze week worden
gehouden.
De voorzitter: Wij zullen het stenogram van dit gedeelte
van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet. Ik zal
een spoeddebat plannen met een spreektijd van drie
minuten.
Ik dacht dat ik net een schijnbeweging zag van de heer
Van Bommel, maar zie nu dat het geen schijnbeweging
was. Het woord is aan de heer Van Bommel.
De heer Van Bommel (SP): Die maakt geen schijnbewegingen, voorzitter.
Op 3 september heeft de commissie voor Europese
Zaken gesproken over de voortgang die Roemenië en
Bulgarije maken bij de bestrijding van corruptie, of
eigenlijk over het ontbreken van voortgang. Ik zou graag
een VAO hierover aanvragen, ware het niet dat dit al is
aangevraagd. Echter, het VAO staat gepland voor een
moment nadat er al in Brussel over die voortgang is
gesproken en er besluiten zijn genomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van enige belastingwetten
(Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen) (31459), en over:
- de motie-Tony van Dijck over het opnemen van een
gedragscode in de corporate governance code (31459,
nr. 17);
- de motie-Cramer c.s. over de uitwerking van de
voorgenomen maatregelen voor investeringen van
TechnoPartners (31459, nr. 18).
(Zie vergadering van 3 september 2008.)
De voorzitter: Het amendement-Weekers/Tony van Dijck
(stuk nr. 12) is ingetrokken.
In stemming komt het amendement-Tony van Dijck/
Weekers (stuk nr. 10, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid
Verdonk voor dit amendement hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

De voorzitter: Volgens mij staat het VAO gepland voor
morgen 12.30 uur.

In stemming komt het amendement-Weekers/Tony van
Dijck (stuk nr. 11, I).

De heer Van Bommel (SP): Dan hebt u dat in de
tussentijd knap geregeld.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de PVV en
het lid Verdonk voor dit amendement hebben gestemd
en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

De voorzitter: Dank u, ook voor het compliment. Ik hoor
altijd graag complimenten.
Het woord is aan de heer Vendrik. Ook voor een
compliment?
De heer Vendrik (GroenLinks): Mevrouw de voorzitter.
Afgelopen donderdag heeft de fractie van GroenLinks de
minister van Economische Zaken verzocht om uitleg per
brief, vanochtend te verschijnen, over de kwestie van 1
mld. die is blijven plakken bij de energiebedrijven. Wij
willen die brief uiterlijk morgenochtend hebben, zodat
wij desgewenst bij de regeling van werkzaamheden
morgen een debat kunnen aanvragen.
De voorzitter: Wij zullen het stenogram van dit gedeelte
van de vergadering doorgeleiden naar het kabinet.
Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte in
verband met de uitbreiding met onderwijs als
bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de
Wet op het voortgezet onderwijs en met wonen
(30859).

In stemming komt het amendement-Irrgang (stuk nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit
amendement hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is verworpen.
In stemming komt het gewijzigde amendement-Irrgang
(stuk nr. 19, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit
gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping van dit gewijzigde
amendement het andere op stuk nr. 19 voorkomende
gewijzigde amendement als verworpen kan worden
beschouwd.

(Zie vergadering van 3 september 2008.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Irrgang
(stuk nr. 20, I).

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit
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