
verzoek, in te stemmen met een brief aan de
Europese instellingen en de Nederlandse regering
betreffende de subsidiariteitstoets van het
voorstel voor een verordening tot vaststelling van
de criteria en instrumenten om te bepalen welke
lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling
van een asielverzoek van een derdelander of een
statenloze (COM(2008)820def) (herziening Dublin-
verordening) (31807, letter D).

De voorzitter: Ik stel voor, in te stemmen met de in de
brieven gedane voorstellen.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieu-

beheer en enkele andere wetten met het oog op
integratie van verplichtingen op het terrein van
milieuverslaglegging (31592);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet basis-
registraties adressen en gebouwen en de Kadaster-
wet (aanvulling, verduidelijking en enige techni-
sche verbeteringen van de Wet basisregistraties
adressen en gebouwen en aanvulling van de
Kadasterwet in verband met de toedeling van
taken aan de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers ten aanzien van de landelijke
voorziening voor de basisregistraties adressen en
gebouwen) (31726);

- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het
financieel toezicht en de Faillissementswet in
verband met de samenloop van de vordering op de
boedel ingeval van noodregeling, surseance van
betaling en faillissement en de aanvraag van een
vergoeding op grond van de vangnetregeling
(31768).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de brief van de staatsse-
cretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties van 14 maart 2008 over de mogelijkheden
tot herziening van de voorkeursdrempel bij de
verkiezingen voor de Eerste Kamer en over de
mogelijkheden om wijzigingen aan te brengen in
de wijze waarop het aangaan van lijstverbindingen
is geregeld voor de Eerste Kamerverkiezingen
(31200-IIA, letter A) en over het verslag van het
schriftelijk overleg over de brief van de staatsse-
cretaris van 14 maart 2008 (31200-IIA, letter D) in
het kader van de behandeling van het wetsvoor-
stel Vaststelling van de begrotingsstaat van de
Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (31200-
IIA), te weten:
- de motie-Noten c.s. over het bevorderen van wetgeving
die de voorkeursdrempel voor Eerste Kamerverkiezingen
verhoogt tot 100% (31200-IIA, letter E);
- de motie-Noten c.s. over het bevorderen van wetgeving
waardoor lijstverbindingen voor Eerste Kamerverkiezin-
gen niet ná de verkiezingen van provinciale staten
kunnen worden aangegaan (31200-IIA, letter F);

- de motie-Noten c.s. over het bevorderen van wetgeving
waardoor verkiezingen van de Eerste Kamer in alle
provinciale staten op hetzelfde tijdstip plaatsvinden
(31200-IIA, letter G).

(Zie vergadering van 3 februari 2009.)

De voorzitter: Ik heet staatssecretaris Bijleveld-Schouten
en minister Van der Hoeven van harte welkom in ons
midden.

In stemming komt de motie-Noten c.s. (31200-IIA, letter
E).

De voorzitter: Ik constateer dat de fractie-Yildirim tegen
deze motie heeft gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Noten c.s. (31200-IIA, letter
F).

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

In stemming komt de motie-Noten c.s. (31200-IIA, letter
G).

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

Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij het beleidsdebat over effectiviteits-
verantwoording in het kader van de behandeling
van het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Economi-
sche Zaken (XIII) voor het jaar 2009 (31700-XIII) en
van het wetsvoorstel Vaststelling van de
begrotingsstaat van het Fonds economische
structuurversterking voor het jaar 2009 (31700-D),
te weten:
- de motie-Sylvester c.s. over fiscale maatregelen
waardoor energiebesparing op grote schaal aantrekkelijk
wordt voor woningen en bedrijfspanden (31700-XIII,
31700-D, letter E).

(Zie vergadering van 3 februari 2009.)

De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Sylvester.

Mevrouw Sylvester (PvdA): Voorzitter. De fractie van de
SP heeft verzocht, de stemming over de motie een week
aan te houden. Wij geven graag gehoor aan dit verzoek.

De voorzitter: Ik stel voor, de stemming over deze motie
aan te houden tot volgende week dinsdag.

Daartoe wordt besloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Voorzitter
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