Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van bepalingen van de
Mediawet in verband met het
omvormen van de met de inning
van de omroepbijdragen belaste
dienst van de Koninklijke PTT
Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (24648).
In stemming komt het amendementKlein Molekamp c.s. (stuk nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer, dat dit
amendement met algemene
stemmen is aangenomen.
Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementKlein Molekamp (stuk nr. 10), wordt
zonder stemming aangenomen.
De artikelen Ia t/m IX en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

de PvdA, GroenLinks, de SP, de
groep-Nijpels, het AOV en het lid
Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend bij de
interpellatie-M.B. Vos over de
toelating van bestrijdingsmiddelen, te weten:
- de motie-M.B. Vos (25121, nr. 1);
- de motie-Stellingwerf (25121, nr. 2).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motie-M.B. Vos
(25121, nr. 1).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de RPF, het GPV
en het lid Hendriks voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over twee moties, ingediend
tijdens het debat over het huurprijsbeleid voor 1997, te weten:
- de motie-M.B. Vos/M.M. van der
Burg over overleg over het huurprijsbeleid (25058, nr. 2);
- de motie-M.M. van der Burg/M.B.
Vos over de parameters in de Wet op
de balansverkorting (25058, nr. 3).

In stemming komt de motie-M.B.
Vos/M.M. van der Burg (25058, nr. 2).

De voorzitter: Ik stel vast, dat de
mededeling van de heer Van Rey de
uitslag van de stemming niet
beı̈nvloedt.
Ik stel verder vast, dat het de Kamer
wederom gelukt is om de financiële
wetsvoorstellen die vóór 1 januari
het Staatsblad moeten hebben
bereikt, tijdig door te zenden naar de
Eerste Kamer.
De vergadering wordt van 11.45 uur
tot 13.30 geschorst.
Voorzitter: Deetman

In stemming komt de motieStellingwerf (25121, nr. 2).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks,
de SP en het lid Hendriks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen achteraf over
de onderwerpen waarover zojuist is
gestemd.
Armoedebeleid

(Zie vergadering van 27 november
1997.)

Reitsma (stuk nr. 12, 1) gestemd. U
hebt mijn naam niet genoemd. Dat is
dan bij dezen gecorrigeerd. De
mensen van de griffie hebben het
wel gezien.
Voorts deel ik bij wijze van
stemverklaring mede, dat ik tegen
artikel VIA heb gestemd omdat, zoals
de heer Hillen ook al zei, het in
Europees verband niet zal werken. Ik
denk dat het eerder zal leiden tot
wanorde dan tot iets anders.

©
Mevrouw Doelman-Pel (CDA): Mijn
fractie heeft tegen het gewijzigde
amendement op stuk nr. 18 van de
heer Rosenmöller gestemd, die
betrekking heeft op de bijverdienregeling in het kader van sociale of
medische indicatie. De reden is dat
uit het debat duidelijk is gebleken dat
daaronder ook eventueel langdurige
werkloosheid te begrijpen is.

Aan de orde is het afscheid van de
voorzitter.
©
De voorzitter: De voorzitter van de
Eerste Kamer en onze griffier hebben
mij verzocht het woord te mogen
voeren. Ik stel voor, hen daartoe in
de gelegenheid te stellen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Op zijn verzoek geef
ik eerst het woord aan de eerste
ondervoorzitter, de heer Zijlstra.
©

In stemming komt de motie-M.M.
van der Burg/M.B. Vos (25058, nr. 3).

©

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van

De heer Van Rey (VVD): Voorzitter!
Ik heb voor het amendement-Hillen/

De heer Zijlstra: Mijnheer de
voorzitter! Naar menselijke berekening heb ik de eer om het laatste
Kamerlid te zijn dat u in de vergadering van de Kamer met die woorden
mag toespreken: ’’Mijnheer de
voorzitter’’. Vaak gebruiken we die
woorden als kleine pauze in een
redevoering. Dit keer zijn die
woorden echter echt voor uzelf
bedoeld. U neemt afscheid van de
Kamer waar u op 16 januari 1978 lid
van werd, maar u neemt vooral
afscheid van de functie waartoe u op
14 september 1989 door onszelf
werd gekozen.
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De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, GroenLinks, de SP, de
groep-Nijpels, het AOV en het lid
Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
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