
De minister van Financiën gaf gisteren in het debat
over de Najaarsnota toe dat dit geld wordt gebruikt om
de werktijdverkorting te financieren. Indirect worden
aardgasbaten op deze manier aangewend voor consump-
tieve uitgaven. Daar is de D66-fractie het principieel mee
oneens: aardgasbaten moeten worden gebruikt voor
aflossing van de staatsschuld of voor structuur-
versterkende uitgaven.

Wij stemmen nu voor deze wijziging van het FES,
omdat de verhoging wordt gebruikt voor de structuur-
versterkende uitgaven. Wij zullen er echter op toezien dat
de vrijkomende ruimte in 2009 wordt gebruikt voor
structuurversterkende uitgaven en niet voor werktijd-
verkorting of andere consumptieve doeleinden, zoals dat
past in een solide begrotingsbeleid. Bij de Voorjaarsnota
komen wij hierop terug.

In stemming komt het wetsvoorstel.
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De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de uitspraken van de
Raad van State over de pardonregeling, te weten:
- de motie-Zijlstra c.s. over het niet tijdig informeren van
de Kamer over de einddatum van de pardonregeling
(31018, nr. 44);
- de motie-Fritsma over het ongeldig verklaren van de na
1 januari 2008 afgegeven burgemeestersverklaringen
(31018, nr. 45);
- de motie-Fritsma over geen vervolgprocedures en
vovo-procedures voor afgevallen pardonkandidaten
(31018, nr. 46).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

In stemming komt de motie-Zijlstra c.s. (31018, nr. 44).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, de SGP, de PVV 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 motie-Fritsma (31018, nr. 45).

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-Fritsma (31018, nr. 46).

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 zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de evaluatie Vreemdelin-
genwet 2000 en de kabinetsplannen
asielprocedure/terugkeerbeleid, te weten:
- de motie-Spekman c.s. over opvang voor uit-
geprocedeerde asielzoekers die een aanvraag om
medische redenen hebben ingediend (30846, nr. 4);
- de motie-Azough over inhoudelijke criteria voor de
afzonderlijke asielprocedures (30846, nr. 5);
- de motie-Azough over prikkels voor de IND om zich aan
beslistermijnen te houden (30846, nr. 6);
- de motie-Azough over opvang van asielzoekers bij
hoger beroep (30846, nr. 7);
- de motie-Azough over een streefcijfer voor de sluitende
aanpak (30846, nr. 8);
- de motie-De Wit over verlenging van de eerste fase van
de asielprocedure (30846, nr. 9);
- de motie-De Wit over opvang gedurende de procedure
voor vreemdelingen die rechtmatig in Nederland
verblijven (30846, nr. 10);
- de motie-De Wit over toepassing van de uitgangspun-
ten van de Europese Commissie bij vrijheidsontnemende
maatregelen (30846, nr. 11).

(Zie vergadering van 17 december 2008.)

De voorzitter: Aangezien de motie-Azough (30846, nr. 7)
is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behande-
ling meer uit.

De motie-Azough (30846, nr. 6) is in die zin gewijzigd dat
zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de nieuwe asielprocedures onderver-
deeld zullen worden naar tijd voor de betrokken
asielzoeker en voor de IND;

overwegende dat niet geregeld is welke gevolgen
termijnoverschrijdingen van de IND zullen hebben;

overwegende dat rechterlijke afwijzing tekortschiet als
prikkel gezien de vele klachten over de trage besluitvor-
ming door de IND;

verzoekt de regering om prikkels in te bouwen voor de
IND zodat hij binnen de wettelijke beslistermijnen op
aanvragen beslist,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 12 (30846).

De motie-De Wit (30846, nr. 10) is in die zin gewijzigd dat
zij thans ook is ondertekend door het lid Azough. Naar
mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie
voldoende ondersteund.
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