Voorzitter
gegaan in deze zaak. Ik hecht waarde
aan uw toezegging dat wij alles op
papier krijgen.
Mevrouw Dijksma (PvdA): Even
voor de goede orde: wij spelen hier
geen spelletjes. Als de staatssecretaris van Financiën de gevraagde
bijstand had verleend, zou ik niet het
podium opgeklommen zijn. Wat
suggereert u nu? Wilt u eigenlijk
zeggen dat die bijstand wel verleend
zou worden, maar dat wij nu net
doen alsof dat niet zo is? Dat is dus
niet zo. Die bijstand is niet verleend
en daar maken wij een probleem
van. Ik vind dat de Kamer recht heeft
op ondersteuning bij het maken van
een amendement bij een wetsvoorstel. Als die niet verleend wordt, dan
hebben wij een probleem. Dat
moeten wij met elkaar bespreken.
Het verloop der dingen kunt u op
papier van ons krijgen. Dat is geen
probleem. Mij lijkt dat de staatssecretaris zich hiervoor moet verantwoorden en niet mijn fractie.
Mevrouw Verburg (CDA): Het zou
mij buitengewoon tegenvallen als de
PvdA-fractie, in de persoon van
mevrouw Dijksma, een spelletje
speelt. Ik wil het spel helder spelen.
Daarom willen wij alle stukken
overgelegd krijgen, zodat wij ons een
oordeel kunnen vormen, net als alle
andere fracties in deze Kamer. Dan
weten wij hoe wij in de toekomst
kunnen opereren. Dit is in het belang
van het democratische proces.
Mevrouw Dijksma (PvdA): Absoluut.
Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Voorzitter...
De voorzitter: Mevrouw Dijksma
heeft namens uw fractie het woord.
Ik zal zo een voorstel doen naar
aanleiding van het verzoek. Ik stel
voor dat wij de discussie nu niet
heropenen.

Dan heeft mevrouw Dijksma het
Presidium verzocht om dit onderwerp met spoed te behandelen. Het
Presidium vergadert in principe pas
volgende week woensdag, maar ik
zal bevorderen dat het Presidium dit
onderwerp spoedig, liefst deze week,
bespreekt en de Kamer daarover
informeert.
Mevrouw Dijksma (PvdA): Hartelijk
dank voor uw medewerking.
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat de vaste commissie voor
Europese Zaken tot haar voorzitter
heeft gekozen het lid Van Heteren.
Op verzoek van de PvdA-fractie
benoem ik in:
- de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het lid
Smeets tot lid in plaats van het lid
Kalsbeek en het lid Kalsbeek tot plv.
lid in plaats van het lid Kruijsen;
- de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer het lid Fierens tot lid in
plaats van het lid Dijsselbloem en
het lid Dijsselbloem tot plv. lid in
plaats van het lid Wolfsen.
Op verzoek van de LPF-fractie
benoem ik in de vaste commissie
voor Europese Zaken het lid Van den
Brink tot plv. lid in plaats van het lid
Eerdmans.
Op verzoek van de SP-fractie
benoem ik in de commissie voor de
Werkwijze der Kamer het lid De Wit
tot plv. lid in plaats van het lid
Gerkens.
In verband met de herdenking van
de zeebeving in Azië schorsen wij de
vergadering tot 16.45 uur. Bij
aanvang van de vergadering vinden
stemmingen plaats.
De vergadering wordt van 15.12 uur
tot 16.45 uur geschorst.
Voorzitter: Weisglas

De voorzitter: Nee, er is een
verzoek gedaan en mevrouw Dijksma
heeft daar positief op gereageerd. Ik
stel voor dat wij zo aan dat verzoek
voldoen.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over dagindeling, te weten:
- de motie-Tonkens/Stuurman over
een landelijk beleidskader dagarrangementen (29769, nr. 5);
- de motie-Tonkens/Stuurman over
knellende en innovatie belemmerende regelgeving (29769, nr. 6);
- de motie-Stuurman/Tonkens over
een nieuwe kwantitatieve doelstelling
met betrekking tot het afsluiten van
convenanten (29769, nr. 7).
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Mevrouw Noorman-den Uyl (PvdA):
Ik wil alleen kort voorlezen wat zich
heeft voorgedaan. Dan gelden de
Handelingen als toelichting. Dat
bespaart ons het schrijven van een
hoop brieven.

(Zie vergadering van 18 januari
2005.)
In stemming komt de motie-Tonkens/
Stuurman (29769, nr. 5).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en D66 voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Tonkens/
Stuurman (29769, nr. 6).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en D66 voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motieStuurman/Tonkens (29769, nr. 7).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en de LPF 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 het debat
over letselschade, te weten:
- de motie-Wolfsen c.s. over
rechterlijke procedures (29800-VI, nr.
102).
(Zie vergadering van 18 januari
2005.)
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het prostitutiebeleid, te
weten:
- de motie-Rouvoet c.s. over
ontmoediging van het gebruikmaken
van diensten van illegale prostituees
(25437, nr. 48);
- de motie-Van der Staaij/Rouvoet
over tippelzones en de Rotterdamse
aanpak (25437, nr. 49);
- de motie-Örgü/Arib over betere
opsporing, vervolging en berechting
van loverboys (25437, nr. 50).
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Voorzitter
(Zie vergadering van 18 januari
2005.)

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

De voorzitter: Ik geef het woord aan
de heer Van der Staaij.
De heer Van der Staaij (SGP):
Voorzitter. Ik wil de motie op stuk nr.
49 intrekken, omdat de minister heeft
toegezegd dat hij datgene wat in de
motie wordt gevraagd, bij het
onderzoek zal betrekken.
De voorzitter: Aangezien de
motie-Van der Staaij/Rouvoet (25437,
nr. 49) is ingetrokken, maakt zij geen
onderwerp van behandeling meer
uit.
Op verzoek van de heer Rouvoet
stel ik voor, zijn motie (25437, nr. 48)
van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het nieuwjaarsartikel van de
SG van het ministerie van
Economische Zaken, te weten:
- de motie-Vendrik over een
(middel)langetermijnvisie op de
thema's wonen, pensioenen en
sociale zekerheid (29800-XIII, nr. 48);
- de motie-Crone c.s. over een
verlaging van de kosten voor
kinderopvang (29800-XIII, nr. 49).
(Zie vergadering van 19 januari
2005.)
In stemming komt de motie-Vendrik
(29800-XIII, nr. 48).

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van de begroting van
het Huis der Koningin/Algemene
Zaken (III) voor het jaar 2005
(29800-III), te weten:
- de motie-Kalsbeek over het
Koninklijk Huisarchief (29800-III, nr.
9).
(Zie vergadering van 21 december
2004.)
De voorzitter: De motie-Kalsbeek
(29800-III, nr. 9) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

In stemming komt de motie-Örgü/
Arib (25437, nr. 50).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over modernisering AWBZ, te
weten:
- de motie-Smits c.s. over zelfstandig
wonen voor mensen met een
ernstige handicap (26631, nr. 122);
- de motie-Vietsch c.s. over de eigen
bijdrage voor activerende en
ondersteunende begeleiding bij PGB
(26631, nr. 124);
- de motie-Tonkens over het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) (26631, nr.
125).
(Zie vergadering van 18 januari
2005.)

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, de ChristenUnie en de
LPF voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Crone
c.s. (29800-XIII, nr. 49).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en de LPF 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
Vaststelling van titel 7.13
(vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (28746).

De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Tonkens stel ik voor, haar
motie (26631, nr. 125) van de agenda
af te voeren.

(Zie vergadering van 18 januari
2005.)

Daartoe wordt besloten.

De artikelen I en II en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt de motie-Smits
c.s. (26631, nr. 122).

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Vietsch
c.s. (26631, nr. 124).
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overwegende dat het Koninklijk
Huisarchief een particulier archief is,
waarop de Archiefwet van toepassing is;
overwegende dat alle stukken die
voortvloeien uit de uitoefening van
de functie van het staatshoofd horen
te berusten bij het Kabinet van de
Koningin, dan wel, na enige tijd, in
het Nationaal Archief;
voorts overwegende dat desondanks
een aantal stukken die de uitoefening
van de functie van staatshoofd ±
tenminste mede ± betreffen, worden
bewaard in het Koninklijk Huisarchief
(bijvoorbeeld het eindrapport van de
commissie van drie inzake de
Hofmansaffaire en de brieven van
prinses Juliana en prins Bernhard
aan president Kennedy over de
kwestie-Nieuw-Guinea) en dat er
geen objectieve criteria bestaan voor
de vraag wie toegang heeft tot deze
stukken;
verzoekt het kabinet, alle stukken die
(mede) betrekking hebben op de
uitoefening van de functie van het
staatshoofd net als andere
overheidsarchieven over te brengen
naar het Nationaal Archief, zodat ook
op deze stukken de Archiefwet van
toepassing is, en dit beleid ook in de
toekomst te hanteren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Stemmingen
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