Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over het Belastingplan 2011,
te weten:
- de motie-Reuten over het btw-tarief op beeldende
kunsten (32504, 32505, 32401, letter H);
- de motie-Koffeman c.s. over de kredietcrisis die om een
gecoördineerd optreden in samenhang met andere crises
vraagt (32504, 32505, 32401, letter I).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motie-Reuten (32504, 32505, 32401,
letter H).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, de SP, GroenLinks, de PvdD en
de Fractie-Yildirim voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fractie ertegen, zodat
zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Koffeman c.s. (32504, 32505,
32401, letter I).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
en van de fracties van de PvdA, de SP, ChristenUnie,
GroenLinks, de SGP, D66, de PvdD, de OSF en de
Fractie-Yildirim voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.
Hiermee zijn wij aan het einde van de beraadslagingen
van vandaag gekomen. Aanstonds zullen wij een
kerstdiner hebben. Het is gebruikelijk dat de Voorzitter
dan een paar stichtelijke woorden zegt. Toch wil ik nu de
gelegenheid niet voorbij laten gaan om alle aanwezigen,
zowel leden van de Kamer en vertegenwoordigers van
de regering als alle anderen, een buitengewoon
feestelijke Kerstmis toe te wensen en vooral een
gezegende Kerstmis, mag ik persoonlijk zeggen. Ik wens
u allen een heel goede gezondheid voor het komende
jaar. Ieder nieuw jaar is een nieuwe fase in het leven en
geeft weer nieuwe mogelijkheden. Ik wens u en de uwen
heel veel goeds.
Sluiting 18.17 uur
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Lijst van besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:
a. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 18 januari 2011:
Goedkeuring van het op 30 mei 2008 te Dublin tot
stand gekomen Verdrag inzake clustermunitie (Trb. 2009,
45) (32187, R1902);
b. het voorbereidend onderzoek van het volgende
wetsvoorstel door de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer te doen
plaatsvinden op 25 januari 2011:
Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen
op milieugrondslag en de Wet op de economische
delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn
nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende
afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen
(PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn
afvalstoffen) (32392);
c. de hoofdelijke stemming over de volgende motie te
doen plaatsvinden op 21 december 2010:
Motie van het lid Koffeman c.s. over het laten
vervallen van de heffingskorting van 1,3% voor groen
beleggen, sociaal ethisch beleggen en cultureel beleggen
om ongeveer 100 miljoen te bezuinigen (32500, F);
d. de plenaire behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 21 december 2010:
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en
enige andere wetten in verband met de introductie van
en het toezicht op premiepensioeninstellingen (Wet
introductie premiepensioeninstellingen) (31891);
Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de
Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in
verband met de hernieuwde invoering van koppelingen
tussen de onteigeningsprocedure en planologische
procedures (32488);
Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee
en van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen
in verband met de implementatie van richtlijn nr.
2009/17/EG van 23 april 2009 van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van
richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een
communautair monitoring- en informatiesysteem voor de
zeescheepvaart (PbEU L 131) (32434);
Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband
met de implementatie van richtlijn 2009/16/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (32441).
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