Hirsch Ballin
gecheckt of in die boten mensen zaten die recht hadden
op asiel in Europa, in Italië. De minister verklaart deze
vierde motie tot een overbodige motie, maar als ik met
het dictum zeg ″verzoekt de regering tijdens de JBZ-raad
de Italiaanse regering hierop aan te spreken″ dan is dat
toch het minste wat tijdens de borrel, de lunch of waar
dan ook zou kunnen gebeuren. Ik snap de aarzeling om
iets over te nemen, maar wat ik met mijn vierde motie
vraag, zou toch op zijn minst toegezegd kunnen worden.

collega van Financiën een brief krijgt. Ik neem aan dat
naar aanleiding van deze brief nog overleg met het
kabinet in de Kamer zal plaatsvinden voordat het besluit
genomen wordt.
De voorzitter: Op verzoek van de heer Pechtold stel ik
voor, zijn motie (23490, nr. 575) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.

Minister Hirsch Ballin: Mevrouw de voorzitter. Ik zal
nogmaals op de vier moties reageren. Ik meen dat de
motie die gaat over de commissaris die onder andere de
grondrechten in haar of zijn portefeuille zal hebben zeer
specifiek het ene punt van de taakverdeling van de
toekomstige Europese Commissie betreft. Er zijn wellicht
meer samenwerkingsrelaties dan welke wordt aangegeven. De heer Pechtold zegt net dat de twee commissarissen samen een initiatief moeten kunnen nemen. Het ligt
voor de hand dat zij dat moeten kunnen. De vraag is
echter of wij iets kunnen of moeten zeggen over het
vereiste van het gezamenlijk nemen van initiatieven. Elk
onderwerp waarover een commissaris voorstellen doet,
vereist besluitvorming in de Europese Commissie. In de
Europese Commissie hebben beiden door de heer
Pechtold bedoelde en te verwachte commissarissen
zitting. Dat betekent dat daar de besluitvorming verloopt
op een manier die vergelijkbaar is met de onze. Met deze
aanvullende argumentatie handhaaf ik daarom mijn
oordeel over deze motie.
Wat SWIFT betreft, vraagt de heer Pechtold om geen
verdere stappen te nemen. Er is geen sprake van dat een
akkoord wordt gesloten voordat de brief die ik in het
vooruitzicht heb gesteld en waarvan ik de opstelling
samen met de collega van Financiën zal voorbereiden,
uw Kamer heeft bereikt. De noodzaak om iets stil te
leggen, is er dus helemaal niet. Wij gaan werken aan die
brief.
Wat de situatie in Italië betreft: afgezien van de vraag
of deze motie niet meer het beleidsterrein van mijn
collega’s van Buitenlandse Zaken betreft, wil ik opmerken
dat voor zover deze motie mijn aandeel in de JBZ-raad
betreft datgene geldt wat ik zo-even zei.
Wat betreft de situatie met opvarenden: wat de heer
Pechtold net zei, kan natuurlijk best. Dat toen wij ook
voortdurend. Wij hebben bij herhaling met de collega’s
gesproken over de vereiste van het eerbiedigen van het
verbod op refoulement; het terugsturen van vluchtelingen. Wij hebben ook gesproken over het delicate karakter
van de samenwerking die op dat punt bestaat met Libië
en de rol van waarborg van UNHCR. Collega Albayrak
heeft onlangs in Genève nog over deze problematiek met
de UNHCR gesproken. De heer Pechtold vroeg om daar
de komende keer ook aandacht aan te besteden. Dat doe
ik graag, maar het heeft wel tot gevolg dat ik deze motie
nog steeds overbodig acht. Over de vijfde motie heb ik
nog geen vragen gekregen, maar ik neem aan dat die
nog komen.
De voorzitter: De heer Pechtold heeft een opmerking.
De heer Pechtold (D66): Even uit mijn hoofd, want ik
heb zelf nog niet alle kopieën. Ik handhaaf mijn eerste
motie over de eurocommissaris voor de grondrechten.
Mijn motie over SWIFT wil ik aanhouden, omdat de
minister duidelijk zegt dat de Kamer van hem en zijn
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De heer Pechtold (D66): De derde motie over premier
Berlusconi en de persvrijheid zou ik gewoon in stemming
willen brengen. De vierde motie over het aanspreken van
Italië op het terugsturen van mensen naar Libië, zonder
dat gecheckt is of ze asielzoeker zouden kunnen zijn, trek
ik in omdat de toezegging van de minister wat ruimhartiger was dan tijdens het AO.
De voorzitter: Aangezien de motie-Pechtold (23490, nr.
577) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
beraadslaging meer uit.
De heer De Krom (VVD): Voorzitter. Ik wil de zojuist door
mij ingediende motie graag aanhouden, maar wel in de
verwachting dat het kabinet binnenkort met een
gemotiveerd standpunt naar de Kamer komt.
©
De voorzitter: Op verzoek van de heer De Krom en de
heer Pechtold stel ik voor, hun motie (23490, nr. 578) van
de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
De beraadslaging wordt gesloten.
De vergadering wordt van 18.00 uur tot 18.15 uur
geschorst.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de behandeling van het gezinsbeleid, te
weten:
- de motie-Van Toorenburg over voorstellen voor een
meer evenredige verdeling op het punt van het
ouderschapsverlof (30512, nr. 6);
- de motie-Bouchibti over stimuleren van de Eigen
Krachtconferenties door provincies (30512, nr. 7);
- de motie-Bouchibti over afspraken met provincies over
begeleiden vormen van omgang en/of omgangshuizen
(30512, nr. 8);
- de motie-Voordewind over het recht van kinderen om
hun biologische vader te kennen (30512, nr. 9);
- de motie-Koşer Kaya over voldoende woonruimte voor
ouders die na scheiding kiezen voor co-ouderschap
(30512, nr. 10);
- de motie-Koşer Kaya over aanspraak op fiscale
regelingen door gescheiden ouders na inschrijving van
kinderen in GBA (30512, nr. 11);
- de motie-Van der Vlies over toestemming van de
ouders voor vragenlijsten in het kader van de jeugdgezondheidszorg (30512, nr. 12).
(Zie notaoverleg van 5 oktober 2009.)
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Voorzitter
De voorzitter: Op verzoek van de heer Van der Vlies stel
ik voor, zijn motie (30512, nr. 12) van de agenda af te
voeren.
De motie-Bouchibti (30512, nr. 8) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:

PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het
lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd
en de aanwezige leden van de VVD ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Voordewind (30512, nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de ChristenUnie, de
SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk voor deze
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

In stemming komt de motie-Koşer Kaya (30512, nr. 10).
overwegende dat alle kinderen conform het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind recht hebben
op omgang met beide ouders;
overwegende dat het op dit moment in een aantal
provincies ontbreekt aan voldoende structurele voorzieningen voor het begeleiden van omgang waardoor
kinderen soms te weinig contact met ouders hebben of
soms het contact helemaal verliezen;
vaststellende dat de eerdere motie-Timmer/Van der Laan
(30072, nr. 4 van 30 juni 2005) nog niet tot de gewenste
resultaten heeft geleid;
verzoekt de regering, met de provincies waar geen of
weinig mogelijkheden zijn tot begeleide omgang in
overleg te treden over de uitbreiding van het aantal
begeleide vormen van omgang en/of omgangshuizen en
de Kamer vóór september 2010 op de hoogte te stellen
van de resultaten van dit overleg,
en gaat over tot de orde van de dag.
Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden
Bouchibti en Timmer. Naar mij blijkt, wordt de indiening
ervan voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 14 (30512).
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de
PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Ik hoor te veel geruis. Dat leidt af. Het moet ook op de
tribune helemaal stil zijn, anders duurt dit te lang. Dat
leidt af. U moet dat niet doen. Dank u wel.
In stemming komt de motie-Koşer Kaya (30512, nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de PVV
en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en
de aanwezige leden van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de behandeling van de evaluatie van de
spoorwegwetgeving, te weten:
- de motie-Roemer over het toevoegen van de verbindingen van het nachtnet aan de vervoersconcessie (31843,
nr. 5);
- de motie-Van Gent over extra bevoegdheden voor de
vervoerskamer van de NMa (31843, nr. 7).
(Zie notaoverleg van 12 oktober 2009.)

In stemming komt de motie-Van Toorenburg (30512, nr.
6).

In stemming komt de motie-Roemer (31843, nr. 5).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.

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

In stemming komt de motie-Bouchibti (30512, nr. 7).

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de
ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid
Verdonk voor deze motie hebben gestemd en de
aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat
zij is aangenomen.

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

In stemming komt de motie-Van Gent (31843, nr. 7).

In stemming komt de gewijzigde motie-Bouchibti/Timmer
(30512, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
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