Voorzitter
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan
mevrouw Van Gent.
Mevrouw Van Gent (GroenLinks):
Voorzitter. Verleden week hebben wij
een algemeen overleg gehad over
het implementatieprogramma Wet
op de jeugdzorg en ik zou het
verslag van dat overleg graag op de
plenaire agenda geplaatst zien.
De voorzitter: Ik zal de Kamer op
een later tijdstip daarover een
voorstel doen.
Het woord is aan mevrouw
Schreijer.

denkt deze zomer na over het
versterken van de overheidscontrole
op de NS. Hierop vooruitlopend zou
ik de minister dringend willen
verzoeken om voor het weekend een
brief naar de Kamer te zenden met
een reactie op de recente en
alarmerende terugloop van de
punctualiteit en een overzicht te
geven van de initiatieven, eventueel
in de vorm van een noodplan, die zij
neemt om het dagelijks reizigersleed
te verminderen.
De voorzitter: Ik stel voor, dit
gedeelte van het stenogram door te
geleiden naar het kabinet.
Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Schreijer-Pierik (CDA):
Op 4 april jl. heeft de staatssecretaris
van Landbouw, mevrouw Faber, een
brief toegezegd over de stand van
zaken rondom het natuurbeheer,
maar tot op heden hebben wij die
brief nog steeds niet ontvangen. Wij
zouden die graag deze week krijgen.
Vervolgens wil ik vragen of het
mogelijk is dat de staatssecretaris
ook een reactie geeft op het rapport
Boeren voor natuur.
De voorzitter: Ik stel voor, dit deel
van het stenogram door te geleiden
naar het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Atsma.
De heer Atsma (CDA): Mevrouw de
voorzitter. Mede namens enkele
andere fracties verzoek ik u het
verslag van het algemeen overleg
over mond- en klauwzeer van
verleden week op de agenda te
plaatsen.
De voorzitter: Ik zal op een later
tijdstip daarover een voorstel doen.
Het woord is aan mevrouw
Halsema.
Mevrouw Halsema (GroenLinks):
Voorzitter. Ik zal niet uitweiden over
de dagelijkse problemen waar
treinreizigers op dit moment mee
kampen, maar duidelijk is wel dat de
vertragingen en het uitvallen van
treinen als gevolg van een tekort aan
materieel en personeel en het in
werking treden van het nieuwe
dienstrooster de laatste week de
grens van het acceptabele verre
hebben overschreden. De minister
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De voorzitter: Het woord is aan de
heer Rietkerk.
De heer Rietkerk (CDA): Mevrouw
de voorzitter! De laatste dagen blijkt,
onder andere in de uitzending van 2
Vandaag van vrijdag jl., een fors
groeiend tekort aan plaatsen in
jeugdinrichtingen. Een krachtdadige
aanpak van de jeugdcriminaliteit
vereist voldoende plaatsen en de
CDA-fractie vraagt de minister van
Justitie dan ook antwoord op de
volgende vragen:
1. Waarom blijft er een fors tekort
aan plaatsen in jeugdinrichtingen?
2. Hoe groot is het tekort aan
plaatsen nu, in 2001, 2002 en 2003?
3. Is de recidive door jeugdigen echt
zo’n 50% binnen twee jaar?
4. Kan in de brief ook worden
aangegeven in hoeverre het
ontbreken van een krachtige aanpak
van het spijbelgedrag bijdraagt aan
de jeugdcriminaliteit?
Ik verzoek de minister de brief
voor het weekend naar de Kamer te
sturen in verband met de voorbereiding van het debat over de voorjaarsnota en de suppletore begrotingen.
De voorzitter: Ik stel voor, dit
gedeelte van het stenogram door te
geleiden naar het kabinet.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de herstemming
over een motie, ingediend tijdens
het debat over het Europees
asielbeleid, te weten:
- de motie-Halsema over het
amendement-Karimi/Van Oven
(19637, nr. 592).

Stemmingen

(Zie vergadering van 19 juni 2001.)
De voorzitter: Ik stel vast dat een
hoofdelijke stemming nodig is.
Voor stemmen de leden Waalkens,
Wagenaar, Van Walsem, De Wit,
Witteveen-Hevinga, Zijlstra, Albayrak,
Apostolou, Arib, Augusteijn-Esser,
Bakker, Barth, Belinfante, De Boer,
Bolhuis, Bussemaker, De Cloe, Crone,
Depla, Dijksma, Dijsselbloem,
Duivesteijn, Duijkers, Feenstra, Van
Gent, Van Gijzel, Giskes, Gortzak, De
Graaf, Halsema, Hamer, Harrewijn,
Van Heemst, Herrebrugh, Hindriks,
Van der Hoek, Hoekema, Kant,
Karimi, Koenders, Kortram, Kuijper,
Lambrechts, Marijnissen, Melkert,
Middel, Molenaar, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oudkerk,
Van Oven, Pitstra, Poppe, Rabbae,
Ravestein, Rehwinkel, Rosenmöller,
Santi, Scheltema-de Nie, Schimmel,
Schoenmakers, Smits, Spoelman,
Van der Steenhoven, Timmermans,
Valk, Ter Veer, Vendrik, Van Vliet en
M.B. Vos.
Tegen stemmen de leden O.P.G. Vos,
Voûte-Droste, De Vries, Weekers,
Weisglas, Van Wijmen, Wijn, Wilders,
Van den Akker, Atsma, Van Baalen,
Balemans, Balkenende, Van Beek,
Van den Berg, Biesheuvel, Blaauw,
Van Blerck-Woerdman, Blok, Buijs,
Van de Camp, Cornielje, Cörüz, Van
Dijke, Dijkstal, Van den Doel,
Eurlings, Geluk, De Haan, Hessing,
Hillen, Van der Hoeven, Hofstra, Ten
Hoopen, De Hoop Scheffer, Kamp,
Klein Molekamp, Van der Knaap, Van
Lente, Luchtenveld, E. Meijer,
Th.A.M. Meijer, Van Middelkoop,
Mosterd, Nicolaı̈, Niederer, Oplaat,
Örgü, Passtoors, De Pater-van der
Meer, Rietkerk, Rijpstra, Ross-van
Dorp, Rouvoet, Schreijer-Pierik, Slob,
Snijder-Hazelhoff, Van Splunter,
Stellingwerf, Stroeken, De Swart, Te
Veldhuis, Verbugt, Verburg,
Verhagen, Visser-van Doorn en Van
der Vlies.
De voorzitter: Ik constateer, dat de
motie met 70 tegen 67 stemmen is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over vijf moties, ingediend tijdens
het debat over CITES, te weten:
- de motie-Snijder-Hazelhoff c.s. over
openstelling van het keuringspunt
(27400-XIV, nr. 102);
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- de motie-Van Wijmen c.s. over
vacatures bij de AID (27400-XIV, nr.
103);
- de motie-Van Wijmen c.s. over het
uitbrengen van verslag (27400-XIV,
nr. 104);
- de motie-M.B. Vos c.s. over
instandhouding van een landelijk
team (27400-XIV, nr. 105);
- de motie-Augusteijn-Esser c.s. over
samenwerking met de NGO’s
(27400-XIV, nr. 106).
(Zie vergadering van 19 juni 2001.)
De voorzitter: De motie-SnijderHazelhoff c.s. (27400-XIV, nr. 102) is
in die zin gewijzigd, dat zij thans
luidt:

In stemming komt de motie-Van
Wijmen c.s. (27400-XIV, nr. 104).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.

De Kamer,

In stemming komt de motie-M.B. Vos
c.s. (27400-XIV, nr. 105).

overwegende dat bepaalde producten afkomstig uit de bezette
gebieden, worden ingevoerd in de
EU met gebruikmaking van
Israëlische certificaten van oorsprong;

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, D66, het CDA, de
ChristenUnie en de SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motieAugusteijn-Esser c.s. (27400-XIV, nr.
106).

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de inspectiepost
voor levende dieren op Schiphol
alleen vluchten van de KLM
controleert;
overwegende dat dit onnodig veel
risico’s voor dierenwelzijn (o.a. bij
directe terugzending) en import van
ziektes oplevert;
van mening dat veterinaire controle
van alle geı̈mporteerde dieren
noodzakelijk is;
verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat er een keuringspunt voor
alle vluchten van alle maatschappijen
op Schiphol aanwezig is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie krijgt nr. 107
(27400-XIV).
In stemming komt de gewijzigde
motie-Snijder-Hazelhoff c.s.
(27400-XIV, nr. 107).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze gewijzigde motie met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Wijmen c.s. (27400-XIV, nr. 103).

Motie

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 aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over maatschappelijk
verantwoord ondernemen, te
weten:
- de motie-Blok/Verburg over een
advies van ACTAL (26485, nr. 16).

gehoord de beraadslaging,

van mening dat het uitvoeren van
producten vanuit de bezette
gebieden met een Israëlisch
certificaat van oorsprong een
schending is van het protocol inzake
oorsprongsregels (protocol nr. 4),
zoals opgenomen in de
territorialiteitsclausule, artikel 83, van
het Associatieverdrag;
van mening dat dergelijke certificaten ongeldig zijn en daarmee ten
onrechte een beroep is gedaan op
preferentiële invoertarieven die
krachtens het Associatieverdrag met
de EU aan Israël zijn toegekend;
vraagt de regering, bij de Europese
Commissie aan te dringen op
maatregelen om een halt toe te
roepen aan de invoer in de EU van
producten uit de bezette gebieden
met een Israëlisch certificaat van
oorsprong,

(Zie vergadering van 19 juni 2001.)
en gaat over tot de orde van de dag.
In stemming komt de motie-Blok/
Verburg (26485, nr. 16).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, het CDA en de SGP 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
tijdens het debat over de Europese
Top, te weten:
- de motie-Van Middelkoop c.s. over
het VN-streefcijfer (21501-20, nr. 163);
- de motie-Karimi over producten
met Israëlische certificaten van
oorsprong (21501-20, nr. 164).

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 165 (21501-20).
In stemming komt de motie-Van
Middelkoop c.s. (21501-20, nr. 163).
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Karimi (21501-20, nr. 165).
De voorzitter: Het is wat moeilijk te
zien, maar als de Kamer meetelt, zal
zij met mij constateren dat 67 leden
tegen deze gewijzigde motie hebben
gestemd en 70 ervoor, zodat deze
gewijzigde motie is aangenomen.

(Zie vergadering van 21 juni 2001.)
De voorzitter: Ik constateer, dat
deze motie met algemene stemmen
is aangenomen.
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De voorzitter: De motie-Karimi
(21501-20, nr. 164) is in die zin
gewijzigd, dat zij thans luidt:

Stemmingen
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