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Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samen-
hangende met de incidentele suppletoire begrotingen)
(32609-XIII);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Crisis- en herstelwet
en enkele andere wetten (verbeteringen en aanvullingen)
(32588);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financi-
eel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet
toezicht trustkantoren in verband met de introductie van
de geschiktheidseis en de versterking van de samenwer-
king tussen de toezichthouders in het kader van de ge-
schiktheidstoets en de betrouwbaarheidstoets (32786);
- het wetsvoorstel Aanpassing van een aantal wetten op
het terrein van Economische Zaken, Landbouw en Innova-
tie naar aanleiding van de departementale herindeling en
het herstel van enkele wetstechnische gebreken en leem-
ten (32871);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet informatie-uit-
wisseling ondergrondse netten in verband met een vrij-
stelling van de meldplicht voor ondiepe werkzaamheden
(32874).

De voorzitter:
Ik heb begrepen dat de heer Schaap graag namens de
VVD-fractie een korte verklaring wil afleggen bij het wets-
voorstel 32609-XIII (Wijziging van de begrotingsstaten
van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw
en Innovatie (XIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhan-
gende met de incidentele suppletoire begrotingen).

Het woord is aan de heer Schaap.

De heer Schaap (VVD):
Voorzitter. De VVD-fractie steunt het wetsvoorstel Wijzi-
ging van de begrotingsstaten van het ministerie van EL&I
voor het jaar 2011. Het gaat om het herschikken van de
budgetten wegens het samenvoegen van de onderliggen-
de ministeries. Met het amendement dat door de Twee-
de Kamer is aangenomen, is bij dit initiatief voorzien in
een regeling voor flankerend beleid. Het betreft het wets-
voorstel over het verbod op de pelsdierhouderij. De VVD-
fractie wil de regering gaarne in de gelegenheid stellen
de samenvoeging van de ministeries te regelen, maar
hecht eraan te benadrukken dat de steun aan dit wets-
voorstel geen enkel gevolg heeft voor haar stemgedrag
bij dit wetsvoorstel.

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:
De aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de
ChristenUnie, de SP, de Partij voor de Dieren, de OSF en
50PLUS worden conform artikel 112 van het Reglement
van Orde aantekening verleend, dat zij geacht willen wor-
den zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de Cri-

sis- en herstelwet en enkele andere wetten (32588) te heb-
ben kunnen verenigen.

Nu zijn de stemmingen aan de orde. Ik heet de staats-
secretaris van Financiën van harte welkom in de Eerste
Kamer. Ik heb begrepen dat mevrouw Sent het woord
graag wil voeren. Derhalve geef ik haar het woord.

Mevrouw Sent (PvdA):
Mijnheer de voorzitter. De motie die ik vorige week heb
ingediend, is inmiddels enigszins zorgvuldiger geformu-
leerd. Ik wil daarom graag dat zij bij dezen wordt voorge-
lezen.

De voorzitter:
Hebben wij de motie bij de hand? Ik hoor dat er geen pa-
pieren exemplaar beschikbaar is.

Mevrouw Sent (PvdA):
Er is niet veel in de motie gewijzigd. In plaats van "ou-
ders" staat er "ouders met minderjarige kinderen". Het
gaat om zulke minieme redactionele aanpassingen.

De voorzitter:
Wij beschikken op dit moment echter niet over een ge-
wijzigd exemplaar. Daarom is het misschien handig om
pas vanavond over deze motie te stemmen. Ik zie dat me-
vrouw Sent daarmee kan instemmen. Wij zullen ervoor
zorgen dat alle leden een exemplaar van de gewijzigde
motie krijgen. Die motie krijgt dan ook een andere letter,
namelijk de letter J.

De heer Van Boxtel (D66):
Ik zou het ook op prijs stellen om het oordeel van het ka-
binet over deze gewijzigde motie te vernemen.

De voorzitter:
Ja, dat is helder. Dat doen we vanavond.

Naar ik aanneem, hebben alle leden de presentielijst
getekend. Dan gaan wij nu over tot de stemmingen.


