
en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over Fortis en ABN AMRO, te
weten:
- de motie-Vendrik/Irrgang over vertrouwelijke informatie-
voorziening aan de Kamer (31371, nr. 14);
- de motie-Irrgang/Vendrik over een onderzoek ex artikel
140 naar de kredietcrisis (31371, nr. 15);
- de motie-Koşer Kaya/Weekers over bestemming van
toekomstige baten van de aankoop van Fortis/ABN
AMRO voor aflossing van de staatsschuld (31371, nr. 16);
- de motie-Weekers c.s. over de borging dat de
staatsdeelneming niet tot oneigenlijk concurrentie-
voordeel leidt (31371, nr. 17).

(Zie vergadering van 8 oktober 2008.)

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Koşer Kaya stel
ik voor, haar motie (31371, nr. 16) van de agenda af te
voeren.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Koşer Kaya (D66): Wij wensen geacht te
worden, tegen de motie 25673, nr. 13, te hebben
gestemd.

De voorzitter: Dat is genoteerd, maar dat verandert de
uitslag niet.

In stemming komt de motie-Vendrik/Irrgang (31371, nr.
14).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, de
ChristenUnie, 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 aangenomen.

In stemming komt de motie-Irrgang/Vendrik (31371, nr.
15).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV
voor deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Weekers c.s. (31371, nr. 17).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie,
de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

De heer Vendrik (GroenLinks): Voorzitter. Nu de
motie-Vendrik/Irrgang (31371, nr. 14) is aangenomen, wil
ik u het volgende vragen. De motie bevat een verzoek
aan het Presidium. Ik zou het bijzonder op prijs stellen
als het Presidium zo snel mogelijk aan dat verzoek
gehoor geeft.

De voorzitter: Ik kan altijd toezeggen dat wij dat zo snel

als wij dat kunnen, zullen doen. Dat is niet flauw
bedoeld. Dat is eerlijk.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste commissie voor Economi-

sche Zaken, met voorstel voor onderzoek Alge-
mene Rekenkamer naar de tariefregulering voor
netwerkbedrijven (31730, nr. 1).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
vaste commissie te besluiten en de Algemene Rekenka-
mer te verzoeken, een onderzoek in te stellen naar de
tariefregulering voor netwerkbedrijven.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de Tijdelijke Gemengde Commissie

Subsidiariteitstoets over het voorstel voor een
Richtlijn van de Raad betreffende de toepassing
van het beginsel van gelijke behandeling van
personen ongeacht godsdienst of overtuiging,
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid
(COM(2008) 426) (31544, nr. 4).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
tijdelijke commissie in te stemmen met de brief en deze
ter kennis van de Europese Commissie te brengen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over betalingen aan Nederlan-
ders in VN-dienst, te weten:
- de motie-De Roon over het terugvorderen van de aan
mevrouw Herfkens verstrekte toelage (31700-V, nr. 7);
- de motie-De Roon over het korten van de Nederlandse
financiële bijdrage aan de VN met het aan mevrouw
Herfkens uitbetaalde bedrag (31700-V, nr. 8);
- de motie-De Roon over het nooit meer in aanmerking
laten komen van mevrouw Herfkens voor een door de
rijksoverheid te betalen functie (31700-V, nr. 9);
- de motie-Boekestijn over het starten van een rechtszaak
om de aan mevrouw Herfkens uitbetaalde huursuppletie
terug te vorderen (31700-V, nr. 10).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: De motie-De Roon (31700-V, nr. 7) is in
die zin gewijzigd dat zij thans ook is ondertekend door
het lid Boekestijn.

Zij krijgt nr. 11 (31700-V).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.
Aangezien de motie-Boekestijn (31700-V, nr. 10) is

ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling
meer uit.

In stemming komt de gewijzigde motie-De Roon/
Boekestijn (31700-V, nr. 11).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de VVD, de PVV en het lid Verdonk
voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de
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