Voorzitter
worden gehaald en ik vraag mij af of
dit de bedoeling is. Ik zou graag het
standpunt van de regering hierover
willen weten.
De voorzitter: Ik stel voor, het
stenogram van dit gedeelte van de
vergadering door te geleiden naar
het kabinet, in het bijzonder naar de
minister-president.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de
heer Rosenmöller.
De heer Rosenmöller (GroenLinks):
Voorzitter. Mij valt de afgelopen
weken en zeker vandaag het
volgende op tijdens het vragenuurtje.
Nadat de vragensteller vragen
gesteld heeft en collega’s aanvullende vragen kunnen stellen, geeft
een minister een antwoord waarna
de vragensteller niet kan interrumperen. Dat is de spelregel. Te vaak
maakt de minister bij het geven van
het antwoord ietwat gebruik van de
regel dat de vragensteller niet meer
kan reageren. Er wordt dan een
antwoord gegeven, maar niet een
antwoord op de gestelde vraag. Wij
zijn dan bezig om het vragenuurtje
geweld aan te doen. Ik heb het idee
dat deze zorg breder leeft. Daarom
verzoek ik u, dit signaal door te
geven aan het kabinet. Men moet
niet alleen antwoorden geven, maar
ook antwoord geven op de gestelde
vragen. Dat zal de kwaliteit van het
vragenuurtje doen toenemen.
De voorzitter: Ik stel voor, dit
gedeelte van het stenogram door te
geleiden naar het kabinet, in het
bijzonder naar de minister-president.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Ik voeg daaraan toe
dat wij bij de raming van de Kamer
hebben afgesproken dat wij, als het
enigszins lukt, voor het kerstreces
zullen spreken over de werkwijze van
de Kamer. Daartoe is een aantal
voorbereidende werkzaamheden
gestart in het kader van het
presidium, de commissie voor de
Werkwijze der Kamer en wellicht wat
andere commissies. Dat zal leiden tot
een discussie over onze eigen
werkwijze in de Kamer. Ik kan mij
heel goed voorstellen dat de
organisatie en de inrichting van het
vragenuur daarvan ook een
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onderdeel zijn. Ik ben daar een
voorstander van.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de regeling van
het DNA-onderzoek in strafzaken
in verband met het vaststellen
van uiterlijk waarneembare
persoonskenmerken uit celmateriaal (28072),
- over:
- de motie-Halsema/Albayrak over
DNA-onderzoek naar het ras (28072,
nr. 10).
(Zie vergadering van 12 september
2002.)
Artikel I, onderdeel A, wordt zonder
stemming aangenomen.
Onderdeel B, artikel 151d, eerste lid,
wordt zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde
amendement-Kant (stuk nr. 11, IA).

In stemming komt de motieHalsema/Albayrak (28072, nr. 10).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en de PvdA voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 22 juni
2000 te Cotonou totstandgekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de Staten
van Afrika, het Caribisch Gebied
en de Stille Oceaan en de
Europese Gemeenschap en haar
lidstaten (27672).
(Zie vergadering van 24 september
2002.)
De artikelen 1 en 2 en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de ChristenUnie
en de SGP voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping
van dit gewijzigde amendement de
andere op stuk nr. 11 voorkomende
gewijzigde amendementen als
verworpen kunnen worden
beschouwd.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66,
Leefbaar Nederland, het CDA, de
ChristenUnie, de SGP en het lid Van
Aartsen voor dit wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Artikel 151d, derde t/m vijfde lid,
wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend tijdens het
debat over het hoger onderwijs, te
weten:
- de motie-Lambrechts/Tichelaar over
uitstel van tussentijdse aanpassingen
in de voorschriften voor bekostiging
(28248, nr. 21).

Artikel 151d wordt zonder stemming
aangenomen.

(Zie vergadering van 24 september
2002.)

De onderdelen B en C, en de
artikelen I en II en de beweegreden
worden zonder stemming aangenomen.

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

Artikel 151d, tweede lid, wordt
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat dit
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
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