
De begrotingsstaat inzake de agentschappen en de
beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van
het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2005
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
(30391-X).

De artikelen 1 t/m 3 worden zonder stemming aangeno-
men.

Departementale begrotingsstaat

In stemming komt het amendement-Blom (stuk nr. 4, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep
Lazrak voor dit amendement hebben gestemd en die van
de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast dat door de verwerping van dit amende-
ment de overige op stuk nr. 4 voorkomende amendemen-
ten als verworpen kunnen worden beschouwd.

Artikel 01 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 02 t/m 11 en de artikelen 60 t/m 90 worden
zonder stemming aangenomen.

De departementale begrotingsstaat wordt zonder
stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de Christen-
Unie, de VVD, het CDA, de SGP, de LPF, de Groep Nawijn
en de Groep Wilders voor dit wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het
is aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van
het Fonds economische structuurversterking voor
het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de
Najaarsnota) (30391-D).

De artikelen 1 t/m 3, de begrotingsstaat en de beweegre-
den worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van
het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2005
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
(30391-F).

De artikelen 3 t/m 6, de begrotingsstaat en de beweegre-
den worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel

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

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium over adviesaanvraag

aan de SER over cofinanciering van het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid (28625, nr. 31).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van het
Presidium te besluiten.

Aldus wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste commissie voor Binnen-

landse Zaken en Koninkrijksrelaties over verzoek
tot onderzoek aan de Algemene Rekenkamer over
het aanbestedingsbeleid van het KLPD (30408).

De voorzitter: Ik stel voor, conform het voorstel van de
vaste commissie te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het debat over de begroting van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te
weten:
- de motie-Van Gent/Van Bochove over het voorkomen
van gedwongen verhuizing van een nabestaande door
het onbetaalbaar worden van de huur (30300-XI, nr. 44);
- de motie-Van Velzen over uitbreiding van de regeling
tegemoetkoming asbestslachtoffers (30300-XI, nr. 56).

(Zie vergadering van 16 november 2005.)

In stemming komt de motie-Van Gent/Van Bochove
(30300-XI, nr. 44).

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

In stemming komt de motie-Van Velzen (30300-XI, nr. 56).

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

Voorzitter
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