
Wilders, Witteveen-Hevinga, Zijlstra,
Albayrak, Arib, Augusteijn-Esser,
Bakker, Van Baalen, Balemans, Barth,
Van Beek, Belinfante, Blaauw, Van
Blerck-Woerdman, Blok, De Boer,
Bussemaker, Cherribi, De Cloe,
Cornielje, Crone, Depla, Dijksma,
Dijkstal, Dijsselbloem, Dittrich, Van
den Doel, Duivesteijn, Duijkers,
Essers, Feenstra, Geluk, Van Gent,
Van Gijzel, Giskes, De Graaf,
Halsema, Hamer, Harrewijn, Van
Heemst, Hermann, Herrebrugh,
Hessing, Hindriks, Van der Hoek,
Hoekema, Hofstra, Kalsbeek, Kamp,
Karimi, Klein Molekamp, Koenders,
Kortram, Kuijper, Lambrechts,
Luchtenveld, E. Meijer, Melkert,
Middel, Molenaar, Nicolaı̈, Niederer,
Van Nieuwenhoven, Noorman-den
Uyl, Oplaat, Örgü, Oudkerk, Van
Oven, Passtoors, Patijn, Rabbae,
Ravestein, Rehwinkel, Remak, Van
’t Riet, Rijpstra, Rosenmöller, Santi,
Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoenmakers, Smits, Snijder-
Hazelhoff, Spoelman, Van der
Steenhoven, De Swart, Swildens-
Rozendaal, Terpstra, Timmermans,
Udo, Valk, Ter Veer, Te Veldhuis,
Vendrik, Verbugt, Van Vliet, M.B. Vos,
O.P.G. Vos, Voûte-Droste en
Waalkens.

Tegen stemmen de leden: Van
Wijmen, Wijn, De Wit, Van den
Akker, Apostolou, Van Ardenne-van
der Hoeven, Atsma, Balkenende, Van
den Berg, Biesheuvel, Bijleveld-
Schouten, Buijs, Van de Camp,
Dankers, Van Dijke, Eurlings, De
Haan, Hillen, Van der Hoeven, De
Hoop Scheffer, Kant, Van der Knaap,
Leers, Marijnissen, Van Middelkoop,
Mosterd, Poppe, Reitsma, Rietkerk,
Ross-van Dorp, Rouvoet, Schreijer-
Pierik, Schutte, Van der Staaij,
Stellingwerf, Stroeken, Verburg,
Verhagen, Visser-van Doorn en Van
der Vlies.

De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met 104 tegen 40
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant
(26691, nr. 38).

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

In stemming komt de motie-Kant
(26691, nr. 39).

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

In stemming komt de motie-Halsema
(26691, nr. 40).

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (27400-VII), te
weten:
- de motie-Rietkerk c.s. over
bemiddeling en herstelrecht
(27400-VII, nr. 7).

(Zie vergadering van 19 oktober
2000.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

Aan de orde zijn de stemmingen
over twaalf moties, ingediend bij
het notaoverleg over politie-
aangelegenheden, te weten:
- de motie-Rietkerk over de
rechercheopleiding (27400-VII, nr.
20);
- de motie-Rietkerk c.s. over het
specialisme wapens en munitie
(27400-VII, nr. 21);
- de motie-Van Heemst/Niederer over
de in- en uitstroom van politie-
personeel (27400-VII, nr. 22);
- de motie-Van Heemst c.s. over de
aanpak van criminaliteit op internet
(27400-VII, nr. 23);
- de motie-Van Heemst/Rietkerk over
de beroepsvaardigheden van de
politie (27400-VII, nr. 24);
- de motie-Rabbae over de stads-
wachten (27400-VII, nr. 25);

- de motie-Rabbae over instemmings-
recht van de gemeenteraad
(27400-VII, nr. 26);
- de motie-Rabbae over goedkeuring
door de gemeenteraden van
benoemingen in klachtencommissies
(27400-VII, nr. 27);
- de motie-Niederer/Van Heemst over
onderzoek naar de veiligheidsketen
(27400-VII, nr. 28);
- de motie-Niederer/Van Heemst over
beoordeling van de prestaties van de
politie (27400-VII, nr. 29);
- de motie-Scheltema-de Nie c.s.
over huiselijk geweld (27400-VII, nr.
30);
- de motie-Scheltema-de Nie/Rietkerk
over het landelijk telefoonnummer
van de politie (27400-VII, nr. 31).

(Zie notaoverleg van 20 november.)

De voorzitter: De motie-Rietkerk
(27400-VII, nr. 20) is in die zijn
gewijzigd, dat zij thans luidt:

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in het Beleidsplan
Nederlandse politie 2002 de
bestrijding van zware, georgani-
seerde criminaliteit als landelijk
beleidsthema is vastgelegd;

van mening, dat hiertoe een goed
opgeleide en toegeruste recherche
van voldoende omvang een
noodzakelijke voorwaarde is;

constaterende, dat onvoldoende
cursisten worden toegelaten tot de
rechercheopleiding als gevolg van
capaciteitsgebrek en bovendien van
de aanvragen een zeer hoog
percentage wordt afgewezen;

van mening, dat ter verbetering van
de kwaliteit van de recherche-
opleiding de inzet nodig is van
innovatieve methoden en technieken;

verzoekt de regering op korte termijn
zorg te dragen voor voldoende
kwaliteit en capaciteit bij de
rechercheopleiding, zodat het
noodzakelijke aantal geschikte
kandidaten tot de opleiding kan
worden toegelaten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter
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Naar mij blijkt, wordt deze gewij-
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 35 (27400-VII).

De motie-Niederer/Van Heemst
(27400-VII, nr. 28) is in die zin
gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

Motie

’’verzoekt de regering de Tweede
Kamer over de resultaten van dat
onderzoek en het regeringsstandpunt
daarover vóór 1 januari 2002 te
informeren,’’.

Naar mij blijkt, wordt deze gewij-
zigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 36 (27400-VII).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van stemverklaringen vooraf.

©

De heer Van Heemst (PvdA):
Voorzitter! Over de motie-
Scheltema-de Nie/Rietkerk (27400-VII,
nr. 31) heb ik in het overleg van
vorige week maandag gezegd dat
ons hart ons zegt dat wij deze motie
moeten steunen, omdat het een heel
sympathiek verzoek is. Ik heb toen
echter ook gezegd dat ons verstand
ons nog deed twijfelen. In deze
motie wordt gevraagd om het
kortgeleden ingevoerde 0900-
politienummer voor niet spoedei-
sende meldingen gratis te maken.

Voor deze motie pleit dat zij tot
uitdrukking brengt dat het wordt
gewaardeerd dat mensen snel de
politie waarschuwen als er iets mis is
en dat het bellen per GSM eigelijk zo
duur is dat het te gek is voor
woorden, zo’n ƒ 2,50 per minuut
tegenover 30 cent voor de overige
bellers.

Tegen de motie pleit dat het gratis
maken betekent dat het een
0800-nummer moet worden, zodat er
opnieuw een campagne moet
worden gevoerd van zo’n 5 à 10 mln.
om dat nieuwe nummer onder de
aandacht van het publiek te brengen.
Het verbaast mij overigens dat de
CDA-fractie dit praktische punt over
het hoofd heeft gezien. Verder wordt
de burger dan voor de derde keer in
een halfjaar geconfronteerd met een
nieuw waarschuwingsnummer,
hetgeen tamelijk onpraktisch is.

Een ander argument tegen de
motie is dat bij 0800-nummers het
misbruik heel moeilijk kan worden

aangepakt. Daarbij gaat het met
name om de zogenaamde ’’plaagbel-
lers’’, waarvan er wellicht een flink
aantal in deze zaal zitten.

Ons laatste bezwaar tegen de
motie is dat de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties samen met de staatssecreta-
ris van Verkeer en Waterstaat heeft
toegezegd dat hij zal uitzoeken of
artikel 7, zesde lid, van de
Telecommunicatiewet soelaas kan
bieden. Hierdoor kan hopelijk
worden bereikt dat er niet dik wordt
verdiend door de providers aan het
GSM-bellen.

Voorzitter! Alles afwegende
moeten wij onze stem tegen deze
motie uitbrengen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Rietkerk (27400-VII, nr. 35).
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De voorzitter: Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rietkerk
c.s. (27400-VII, nr. 21).

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

In stemming komt de motie-Van
Heemst/Niederer (27400-VII, nr. 22).

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

In stemming komt de motie-Van
Heemst c.s. (27400-VII, nr. 23).

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

In stemming komt de motie-Van
Heemst/Rietkerk (27400-VII, nr. 24).

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

In stemming komt de motie-Rabbae
(27400-VII, nr. 25).

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

In stemming komt de motie-Rabbae
(27400-VII, nr. 26).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en D66 voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de motie-Rabbae
(27400-VII, nr. 27).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en D66 voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

In stemming komt de gewijzigde
motie-Niederer/Van Heemst
(27400-VII, nr. 36).

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

In stemming komt de motie-
Niederer/Van Heemst (27400-VII, nr.
29).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

In stemming komt de motie-
Scheltema-de Nie c.s. (27400-VII, nr.
30).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangeno-
men.

In stemming komt de motie-
Scheltema-de Nie/Rietkerk (27400-VII,
nr. 31).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de
SGP, de RPF en het GPV voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De vergadering wordt van 15.30 uur
tot 15.38 uur geschorst.

Voorzitter: Weisglas

Voorzitter
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