
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de algemene politieke beschouwingen,
te weten:
- de motie-Noten c.s. over afzien van de verhoging van
de btw op de podiumkunsten (32500, letter I);
- de motie-Kox c.s. over het beperken van de negatieve
gevolgen voor de werkgelegenheid in de sociale
werkvoorzieningen (32500, letter J);
- de motie-Thissen c.s. over de bestrijding van dierenleed
op een andere wijze vormgeven (32500, letter K);
- de motie-Thissen c.s. over niet laten verdwijnen van
patiëntenorganisaties als gevolg van de bezuinigingen
(32500, letter L);
- de motie-Schuurman c.s. over het versterken van de
positie van jonge werknemers en startende gezinnen
(32500, letter M);
- de motie-Schuurman c.s. over het bevorderen van de
maatschappelijke vrede tussen bevolkingsgroepen
(32500, letter N);
- de motie-Engels c.s. over afzien van initiatieven om
Unierechtelijke grondrechten en de in het EVRM
opgenomen mensenrechten te wijzigen (32500, letter O);
- de motie-Koffeman c.s. over de regie in de bestrijding
van voor mensen besmettelijke dierziekten in handen
geven van het ministerie van VWS (32500, letter P);
- de motie-Koffeman c.s. over nakomen van de in het
kader van de ehs aangegane verplichtingen en gemaakte
afspraken (23500, letter Q);
- de motie-Ten Hoeve c.s. over in het Nederlands
paspoort de naam van het Koninkrijk in alle EU-talen in
de juiste vertaling opnemen (32500, letter R).

(Zie vergadering van 7 december 2010.)

De voorzitter: Ik heet de minister-president van harte
welkom in de Eerste Kamer.

Ik heb begrepen dat de heer Noten het woord wil in
verband met de motie op letter I.

De heer Noten (PvdA): Voorzitter. Het betreft overigens
niet alleen de motie over de btw, maar ook alle overige
moties.

Alle ondertekenaars van de eerste motie en nagenoeg
alle ondertekenaars van de overige moties gaan ervan uit
dat de regering, indien de moties worden aangenomen,
deze ook uitvoert. Mocht de regering daar in het geval
van een of meerdere moties anders over denken, dan
zouden de ondertekenaars het zeer op prijs stellen als de
regering dat schriftelijk aan de Kamer wil laten weten,
voorafgaand aan de behandeling van het Belastingplan.

De voorzitter: Ik zie dat geen van de andere leden
hierover het woord wenst te voeren. De minister-
president geeft aan, geen behoefte te hebben om hierop
te reageren.

Op verzoek van de heer Thissen wordt de stemming
over zijn motie (32500, letter K) van de agenda afge-
voerd.

In stemming komt de motie-Noten c.s. (32500, letter I).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.

©

De heer Werner (CDA): Voorzitter. De motie op stuk nr. I
heeft als zodanig de sympathie van onze fractie. Wij
behandelen echter volgende week het Belastingplan.
Daar willen wij nu niet op vooruitlopen. In het debat over
het Belastingplan willen wij op deze materie terugkomen.
Op dit moment zullen wij dus tegen deze motie
stemmen.

©

De heer De Graaf (VVD): Voorzitter. Uit de bijdrage van
mijn fractie aan de algemene beschouwingen vorige
week, mag duidelijk zijn geworden dat wij wat moeite
hebben met de verhoging van de btw per 1 januari 2011.
Wij zijn niet tegen de maatregel op zich. Dat moge ook
duidelijk zijn geworden uit het voorstel dat wij vorige
week hebben gedaan om hier een bredere studie op los
te laten. Wij weten dat ondernemers creatief zijn. Dat
weten wij omdat de meeste kaarten voor het eerste
halfjaar van volgend jaar inmiddels verkocht zijn tegen
het oude tarief. Wij zouden de minister-president en de
rest van de regering willen vragen om, mocht deze motie
worden aanvaard in deze Kamer en daar ziet het naar uit,
nog even goed na te denken over de datum van ingang
van dit besluit. Wellicht kan hierin meegenomen worden
de toezegging die via de minister-president gedaan is
door de staatssecretaris van Financiën om inderdaad het
btw-probleem in den brede te bezien en te kijken of er
geschoven kan worden van de directe belastingheffing
naar de indirecte belastingheffing.

Wij zullen tegen deze motie stemmen, omdat wij met
de voorgenomen maatregel op zich akkoord kunnen
gaan. Maar, nogmaals, wij vragen de minister-president
om serieus te overwegen of de ingangsdatum de juiste
is.

©

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, de
OSF, D66, GroenLinks, de SP en de Fractie-Yildirim voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kox c.s. (32500, letter J).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, de
OSF, D66, GroenLinks, de SP en de Fractie-Yildirim voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Thissen c.s. (32500, letter L).

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

In stemming komt de motie-Schuurman c.s. (32500, letter
M).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, de OSF, de
PvdD, D66, de SP, GroenLinks en de fractie-Yildirim voor
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deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Schuurman c.s. (32500, letter
N).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

De heer De Graaf (VVD): Voorzitter. Wij hebben vorige
week uiteraard met belangstelling de debatten op dit
punt gevolgd. Het zal de collega’s in dit huis zijn
opgevallen dat mijn betoog begon met de opvattingen
van de liberalen over de vrijheid van godsdienst en de
vrijheid van meningsuiting die ons, ik zal het maar in
deze termen zeggen, heilig zijn. Waarom stemmen wij
toch niet voor deze motie? Om de doodeenvoudige
reden dat wij de minister-president hebben horen
verklaren, niet eenmaal, maar meerdere malen,
tegenover de heer Schuurman dat er geen twijfel over
mag bestaan dat ook de opvattingen van dit kabinet
sporen met de opvattingen die hier door onder anderen
de heer Schuurman zijn verwoord. Wij hebben dus geen
reden om te twijfelen aan het woord van de minister-
president, noch aan de integriteit van dit kabinet. Wij
achten deze motie dus overbodig.

©

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de
PvdD, de OSF, D66, de SP, GroenLinks en de Fractie-
Yildirim voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Engels (32500, letter O).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

De heer Werner (CDA): Voorzitter. Voor ons is overduide-
lijk dat onze fractie nimmer zal toestaan dat er beleid
ontwikkeld wordt dat in strijd is met Unierechtelijke
grondrechten of met de mensenrechten. Dat heb ik zo
overduidelijk zowel binnen als buiten deze Kamer
uitgesproken, dat wij deze motie wat dat betreft eigenlijk
overbodig vinden. Wij zullen dat nimmer aanvaarden.

©

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, de SP, D66, de OSF, de PvdD,
de PvdA, de ChristenUnie en de Fractie-Yildirim voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (32500, letter
P).

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.

©

De heer De Graaf (VVD): Voorzitter. Niet alleen sprekend
uit ervaring in deze Kamer, maar met name ook sprekend
uit ervaring in mijn hoofdberoep, wil ik melden dat de
VVD-fractie van mening is dat er in kwesties van leven
en dood geen enkel misverstand mag bestaan over de
vraag wie de leiding heeft bij de bestrijding van een
dergelijke ziekte. Wij zullen derhalve voor deze motie
stemmen.

©

De heer Werner (CDA): Voorzitter. Wij vinden ook dat wij,
gelet op de maatschappelijke onrust die er is, de
bestrijding van de besmettelijke ziekten in de dierenwe-
reld moeten beoordelen vanuit een optiek van dreiging
van de aantasting van de gezondheid van mensen. Tegen
die achtergrond vinden wij het dan ook niet meer dan
logisch dat het ministerie van VWS in de bestrijding
ervan het voortouw krijgt.

©

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

In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (32500, letter
Q).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de ChristenUnie, de PvdA, de PvdD, de
OSF, D66, GroenLinks, de SP en de Fractie-Yildirim voor
deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van
de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ten Hoeve c.s. (32500, letter
R).

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

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Voorzitter
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