Voorzitter
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Volgens de agenda zouden wij nu
stemmen over de moties die zijn
ingediend bij de interpellatie over het
dossier-Ovaa/Spijkers. Echter, de
motie op stuk 28686, nr. 2, was al
afgevoerd en de motie op stuk
28686, nr. 3, was al ingetrokken.
Stemmingen over deze moties zijn
dus niet meer aan de orde.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het wapenexportbeleid
(22054, nr. 63), te weten:
- de motie-Karimi c.s. over een
ad-hocvergunningsplicht (22054, nr.
68);
- de motie-Karimi over onderzoek
naar de doorvoerproblematiek
(22054, nr. 69);
- de motie-Van Velzen/Karimi over
het land van eindbestemming
(22054, nr. 70).

houdende het voorstel, de Raad
van Cultuur advies te vragen
over het Voorstel van wet van de
leden Dittrich en Halsema
houdende regels omtrent de
vaste boekenprijs (Wet op de
vaste boekenprijs) (28652, nr. 4).
De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig het voorstel van de
commissie te besluiten en dus het
advies te vragen.

Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Karimi
(22054, 69).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en D66
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van het Presidium
inzake instelling van een
tijdelijke commissie Onderzoek
Integratiebeleid (28689).
De voorzitter: Ik stel voor, overeenkomstig de voorstellen van het
Presidium te besluiten.

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

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van der
Staaij/Slob (28600-VII, nr. 31).

Aan de orde is het opmaken van een
voordracht van drie kandidaten
ter vervulling van een vacature
in de Hoge Raad (28690).

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

De voorzitter: Ik stel voor, in
afwijking van het gestelde in het
Reglement van orde, niet schriftelijk
te stemmen, maar om met toepassing van de regeling vastgelegd in
stuk 24663 de voordracht conform
het voorstel van de vaste commissie
voor Justitie vast te stellen. Dat
betekent dat op de eerste plaats
komt mr. F.B. Bakels, op de tweede
plaats prof. mr. J. de Hullu en op de
derde plaats prof. mr. G. Knigge.
Overeenkomstig het voorstel van de
voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de brief van de vaste
commissie voor Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen
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De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en D66
voor deze moties hebben gestemd
en die van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, PvdA, D66, de
ChristenUnie en SGP voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Wolfsen
c.s. (28600-VII, nr. 26).

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:
- motie-Kalsbeek c.s. over de
overgang van Integratie en minderheden naar het ministerie van BZK
(28600-VII, nr. 25);
- motie-Wolfsen c.s. over de
afschaffing van de OZB (28600-VII,
nr. 26);
- de motie-Van der Staaij/Slob over
de direct gekozen burgemeester
(28600-VII, nr. 31).

In stemming komt de motie-Van
Velzen/Karimi (22054, nr. 70).

In stemming komt de motie-Kalsbeek
c.s. (28600-VII, nr. 25).

Daartoe wordt besloten.

(Zie vergadering van 28 november
2002.)
De voorzitter: Op verzoek van
mevrouw Karimi stel ik voor, haar
motie (22054, nr. 68) van de agenda
af te voeren en in stemming te
brengen bij de stemming over de
moties die eventueel bij de behandeling van de begroting van Buitenlandse Zaken worden ingediend.

(Zie vergadering van 28 november
2002.)

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.
Aan de orde is het debat naar
aanleiding van een algemeen overleg
op 21 november 2002 over
oudkomers.
De voorzitter: Ik herinner de Kamer
aan de afspraak die wij bij de
regeling van werkzaamheden hebben
gemaakt dat slechts degenen die een
motie willen indienen het woord
kunnen voeren en dat alleen aan
iemand die net een motie heeft
ingediend, een vraag mag worden
gesteld.
©
Mevrouw Sterk (CDA): Voorzitter. De
CDA-fractie vindt dat een goede
inburgering de basis vormt voor een
succesvolle integratie. Niet of zeer
gebrekkig Nederlands spreken en
onvoldoende kennis van de
Nederlandse samenleving en cultuur
staan succesvolle integratie in de
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