Voorzitter
gewijzigd, dat het oordeel thans
luidt:
Motie
’’van oordeel, dat het wenselijk is dat
reducties van de arsenalen van alle
kernwapenstaten met kracht worden
voortgezet;’’.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (25728, R1602).
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 fractie van
de SP tegen het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld
(IXA) voor het jaar 1999
(26200-IXA).

De voorzitter: Op verzoek van de
heer Balkenende stel ik voor, zijn
motie (26200, nr. 27) van de agenda
af te voeren, tot de behandeling van
de begroting van Economische
Zaken.
Op verzoek van de heer Vendrik
stel ik voor, zijn motie (26200, nr. 30)
van de agenda af te voeren.
Op verzoek van de heer Marijnissen stel ik voor, zijn motie (26200, nr.
31) van de agenda af te voeren.
Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.
In stemming komt de motieBalkenende (26200, nr. 25).

(Zie vergadering van 1 oktober 1998.)
In stemming komt het voorstel van
rijkswet.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
voorstel van rijkswet met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Hoekema c.s. (25728, R1602,
nr. 7).
De heer Van den Doel (VVD):
Mevrouw de voorzitter! De VVD stelt
het oordeel van de regering op prijs
over deze aan het begin van de
middag rondgedeelde gewijzigde
motie. Ik constateer dat vak K leeg is,
zodat ons voorstel is, deze motie
volgende week in stemming te
brengen.
De voorzitter: Ik neem aan dat
daartegen geen bezwaar bestaat bij
de rest van de Kamer. Ik stel daarom
voor, het voorstel van de heer Van
den Doel over te nemen.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van
Financiën (IXB) voor het jaar
1999 (26200-IXB).
(Zie vergadering van 1 oktober 1998.)
De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.

Tweede Kamer

De artikelen 1 t/m 4, de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en
verplichtingen, de begrotingsstaat,
onderdeel ontvangsten, en de
beweegreden worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer, dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over acht moties, ingediend bij de
algemene financiële beschouwingen n.a.v. de Miljoenennota voor
1999 (26200), te weten:
- de motie-Balkenende over
meevallers (26200, nr. 25);
- de motie-Balkenende over
lastenverzwaringen en koopkrachtvermindering (26200, nr. 26);
- de motie-Balkenende over
publiek-private samenwerking
(26200, nr. 27);
- de motie-Crone c.s. over een
maximale inzet voor ingrijpende
maatregelen van het IMF en de
Wereldbank (26200, nr. 28);
- de motie-Vendrik over het gebruik
van meevallende inkomsten voor
verdere verlaging van het tarief
nieuwe eerste schijf (26200, nr. 29);
- de motie-Vendrik over verantwoord
ondernemerschap en ethisch
beleggen (26200, nr. 30);
- de motie-Marijnissen over ecotaks
voor grootverbruikers (26200, nr. 31);
- de motie-Van Dijke over plafonnering van de kosten van opvang van
asielzoekers ten laste van Ontwikkelingssamenwerking (26200, nr. 33).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motieBalkenende (26200, nr. 26).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fractie van
het CDA voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Crone
c.s. (26200, nr. 28).
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.
In stemming komt de motie-Vendrik
(26200, nr. 29).
De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Ik geef gelegenheid tot het afleggen
van een stemverklaring vooraf.
©

(Zie vergadering van 1 oktober 1998.)

De heer Balkenende (CDA):
Mevrouw de voorzitter! De CDAfractie heeft er behoefte aan een
stemverklaring af te leggen bij de
motie-Van Dijke, die het belangrijke
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