(Zie vergadering van 23 april 2003.)
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele
andere wetten teneinde enkele
technische verbeteringen aan te
brengen (28630),
- over:
- de motie-Van Vroonhoven-Kok c.s.
over de inburgeringsplicht voor een
aantal vreemdelingen die in het bezit
zijn gesteld van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (28630, nr.
9).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt het gewijzigde
amendement-K.G. de Vries (stuk nr.
10, I).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
CDA en de LPF voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Bepalingen aangaande onder
meer de bereiding en het in het
verkeer brengen van diervoerders (Kaderwet diervoeders)
(28173).
(Zie wetgevingsoverleg van 22 april
2003.)

De voorzitter: Ik constateer dat het
gewijzigde amendement met
algemene stemmen is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming
van dit gewijzigde amendement de
andere op stuk nr. 10 voorkomende
gewijzigde amendementen als
aangenomen kunnen worden
beschouwd.

De voorzitter: Ik deel mede dat het
lid Koopmans zijn amendement op
stuk nr. 9 heeft ingetrokken.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van de gewijzigde
amendementen-K.G. de Vries (stuk
nr. 10, I t/m III), wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
CDA en de LPF voor dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

De artikelen II t/m V en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
In stemming komt de motie-Van
Vroonhoven-Kok c.s. (28630, nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over tarieven RVV, te weten:
- de motie-Ormel c.s. over vermindering van de tariefsverhoging met
25% (28474, nr. 8).
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De artikelen 1 t/m 24 worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementVan den Brink (stuk nr. 10).

Artikel 25, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendementVan den Brink (stuk nr. 10), wordt
zonder stemming aangenomen.
De artikelen 26 t/m 50 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 is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over SARS, te weten:
- de motie-Tonkens over een negatief
reisadvies voor alle door de WHO
vastgestelde ’’affected areas’’ (28827,
nr. 6).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks 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 de situatie rondom de
uitbraak van vogelpest, te weten:
- de motie-Duyvendak c.s. over een
ruimhartiger opstelling bij de
verstrekking van griepvaccin en/of
antivirale middelen (28807, nr. 39).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.
©
De heer Atsma (CDA): Voorzitter. Er
is ongerustheid over de mogelijke
gevolgen voor de volksgezondheid
naar aanleiding van de uitbraak van
de vogelpest, niet in de laatste plaats
na het tragische overlijden van een
dierenarts vorige week. De fractie
van het CDA is van mening dat wie
dat wil, een beroep moet kunnen
doen op preventieve maatregelen.
Dat kan een vaccin zijn, dat kunnen
antivirale middelen zijn. In elk geval
is duidelijk dat daar altijd een arts bij
betrokken zal zijn, in welke vorm dan
ook. De motie die nu voorligt,
spreekt uit dat er ruimhartig
middelen beschikbaar moeten
worden gesteld voor degenen die
erom vragen. Daar zijn wij het in
principe mee eens. Alleen is
vanavond de bijeenkomst van het
OMT, van het team medisch
deskundigen dat bekijkt wat er al dan
niet nodig is. Wij achten het wijs om
vooral dat advies af te wachten en
hopen dat het kabinet het mee zal
nemen in de nodige afwegingen.
Vandaar dat wij niet voor deze motie
kunnen stemmen.
In stemming komt de motieDuyvendak c.s. (28807, nr. 39).
©

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de VVD,
de ChristenUnie, de SGP en de LPF
voor deze motie hebben gestemd en
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Voorzitter
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
Geachte medeleden, hiermee zijn
wij gekomen aan het einde van de
vergadering. Wij staan voor een
korte recesperiode. Ik wens de leden
van de Tweede Kamer een goed
reces toe, al weten wij allemaal dat
reces niet hetzelfde is als vakantie. Ik
hoop toch dat u allen op gepaste
wijze van de komende weken weet te
genieten. Ik dank u allen voor het
vertegenwoordigen van het volk. Ik
dank alle medewerkers van de
Tweede Kamer die het mogelijk
hebben gemaakt om deze dagen te
vergaderen en ik wens de leden van
het kabinet sterkte toe en wellicht
ook een paar rustige dagen.
Sluiting 20.17 uur
©
Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. de volgende brieven:
een, van de minister-president,
minister van Algemene Zaken, over
de aanwezigheid van bewindspersonen tijdens vergadertijden (28600-III,
nr. 11);
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, over de
uitvoering van de motie-Koenders/
Terpstra, nrs. 25 en 54 (28600-V,
nr. 60);
een, van de minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie,
over kleinschalige opvang en
schoolgaande kinderen (19637,
nr. 734);
twee, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:
een, ten geleide van de geannoteerde agenda van het Onderwijsdeel
van de EU-Onderwijs/Cultuur/Jeugd
Raad van 5 mei 2003 te Brussel
(21501-34, nr. 12);
een, ten geleide van het Onderwijsverslag 2002 van de Inspectie van
het Onderwijs (28600-VIII, nr. 122);
drie, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:
een, ten geleide van antwoorden op
vragen inzake de koppeling van de
gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens aan het adressenbestand van de Informatie Beheer
Groep (24724, nr. 61);
een, over de koppeling van
overheidsprestaties aan het GBA
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(24724, nr. 62);
een, ten geleide van de voortgangsrapportage Ict in het onderwijs
(maart 2002 - maart 2003) (25733,
nr. 91);
twee, van de staatssecretaris van
Financiën, te weten:
een, over de uitvoering van het
amendement-Van Vroonhoven-Kok
over een eventueel pensioentekort
niet meer te toetsen aan de
pensioenaangroei (28607, nr. 62);
een, inzake reactie op ingediende
motie-Hofstra, 28607, 28608, nr. 47
(28607, 28608, nr. 63);
een, van de minister van Defensie,
over terugtrekking van de patriots uit
Turkije (23432, nr. 109);
een, van de staatssecretaris van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de
uitvoering van de motie-Koopmans,
Van den Brink en Klein Molekamp
over de baksteenproblematiek, nr. 15
(28600-XI, nr. 101);
twee, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, te weten:
een, ten geleide van het verslag over
de transportonderwerpen die zijn
behandeld in de Transport, Telecommunicatie en Energieraad op 27-28
maart 2003 (21501-33, nr. 23);
een, ten geleide van de twaalfde
Voortgangsrapportage van de
HSL-Zuid (22026, 28724, nr. 178);
een, van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, over de
uitoefening van de luchtverkeersleiding door de Bondsrepubliek
Duitsland boven Nederlands
grondgebied (26893, nr. 44);
twee, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, te weten:
een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad voor het
Concurrentievermogen van 12 en 13
mei 2003 t.b.v. het algemeen overleg
van 23 april 2003 (21501-30, nr. 17);
een, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad voor
Transport, Telecommunicatie en
Energie die op 14 mei 2003 te
Brussel zal worden gehouden
(21501-33, nr. 24);
twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, over de stand van zaken inzake
de uitvoering van de Flora- en
faunawet (28600-XIV, nr. 129);
een, over de Flora- en faunawet
(28600-XIV, nr. 130);
een, van de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
over toekomstige arbeidsmarkt-
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knelpunten voor V&V-personeel in de
zorgsector (28605, nr. 8);
een, van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
ten geleide van de annotaties bij de
voorlopige agenda van de zitting van
de EU Jeugdraad van 5 mei 2003 te
Brussel (21501-34, nr. 13);
een, van het lid Dijksma, inzake
sponsoring van scholen (28512,
nr. 7).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
2. een brief van het lid Depla, ten
geleide van het voorstel van het lid
Depla tot wijziging van het Reglement van orde (28853).
Dit stuk is al gedrukt en rondgedeeld
en voor advies naar de Raad van
State gezonden;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake Besluit tot instelling
Regiegroep nationale en bovenregionale recherche;
een, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, inzake krapte onderwijsarbeidsmarkt;
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, inzake voortgang A4
Burgerveen-Leiden.
De voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
4. een brief van prof.mr. P. Nicolaı̈,
ten geleide van afschrift van brief
van H.K.H. Prinses Margarita de
Bourbon de Parme en de heer dr.
E.K.W. de Roy van Zuydewijn.
Deze brief ligt op de griffie ter
inzage.
©
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Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te
stellen in handen van:
a. de vaste commissie voor
Buitenlandse Zaken:
- Goedkeuring van de op 17 juni
2002 te Luxemburg tot stand
gekomen Europees-mediterrane
Overeenkomst waarbij een associatie
tot stand wordt gebracht tussen de
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