Veerman
spoedig mogelijk moet worden
voltooid. Ik heb dus geen enkele
ruimte om aan deze motie tegemoet
te komen in het licht van de
beschikkingen die de EU, mede
vandaag, heeft afgegeven. Daarom
moet ik aanname van deze motie
ernstig ontraden.
De beraadslaging wordt gesloten.
De vergadering wordt van 17.20 uur
tot 17.35 uur geschorst.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij de
interpellatie-Vendrik over de
aandeelhoudersvergadering bij
KPN van 12 mei jl, te weten:
- de motie-Vendrik/Douma over het
niet verlenen van decharge (28882,
nr. 1);
- de motie-Vendrik over een oproep
tot terugstorting (28882, nr. 2).
(Zie vergadering van heden.)
In stemming komt de motie-Vendrik/
Douma (28882, nr. 1).

De voorzitter: De heer Slob heeft
verzocht om thans ook te stemmen
over de aangehouden motie op stuk
nr. 31.
Ik stel vast dat de Kamer er geen
bezwaar tegen heeft dat deze motie
aan de stemmingslijst is toegevoegd.
In stemming komt de motieDuyvendak c.s. (28807, nr. 49).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
ChristenUnie voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Van
Velzen/Duyvendak (28807, nr. 50).
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.
In stemming komt de motie-Slob c.s.
(28807, nr. 31).

©
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.
In stemming komt de motie-Vendrik
(28882, nr. 2).

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en
de ChristenUnie voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Sluiting 17.40 uur
©

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
LPF voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het
debat over de vogelpest, te weten:
- de motie-Duyvendak c.s. over het
ruimen van hobbydieren (28807, nr.
49);
- de motie-Van Velzen/Duyvendak
over exportrestricties (28807, nr. 50);
- de motie Slob c.s. over preventieve
vaccinatie in de toekomst (28807, nr.
31).

Lijst van ingekomen stukken,
met de door de voorzitter ter
zake gedane voorstellen:
1. twee koninklijke boodschappen,
ten geleide van de voorstellen van
(rijks)wet:
Alsnog toekennen van rechtskracht
aan de planologische kernbeslissing
Structuurschema groene ruimte (Wet
rechtskracht Structuurschema groene
ruimte) (28864);
Vaststelling van een wet inzake
ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand
door gemeenten (Wet werk en
bijstand) (28870).

(Zie vergadering van heden.)

Deze koninklijke boodschappen, met
de erbij behorende stukken, zijn al
gedrukt en rondgedeeld;
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2. de volgende brieven:
een, van de minister van Justitie,
ten geleide van de geannoteerde
agenda voor de JBZ-raad van 8 mei
2003 (23490, nr. 269);
een, van de minister van
Financiën, ten geleide van het
verslag van de bijeenkomsten (op 12
en 13 april te Washington) van het
International Monetary and Financial
Committee (ImFC) en het Development Committee (DC) (26234, nr. 22);
een, van de staatssecretaris van
Defensie, over het project ’’Vervanging pantservoertuigen M577 en
YPR’’ (26396, nr. 16);
een, van de minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over
vuurwerkconcentratiegebieden
(27157, nr. 54);
een, van de minister van Verkeer
en Waterstaat, over een publiek
kader voor een chipkaart OV
(28600-XII, 23645, nr. 111);
twee, van de minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, over de motie van het lid Spies,
nr. 77 (28600-XI, nr. 105);
een, over kustvogelopvangcentra
(28600-XIV, nr. 136);
drie, van de staatssecretaris van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
te weten:
een, over de stand van zaken m.b.t.
de motie van het lid Van den Brink
c.s., nr. 60 (28600-XIV, nr. 134);
een, over de motie van het lid Van
der Vlies c.s., nr. 79 (28600-XIV, nr.
135);
een, over de uitvoering van het
amendement-Atsma/Mosterd, nr. 37
(28600-XIV, nr. 138);
een, van de staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
over de louterende werking van
tabaksgebruik in de psychiatrie
(28600-XVI, nr. 126);
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport
’’Alleenstaande ouders in de
bijstand’’ (28875).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de minister van Justitie,
ten geleide van de brief aan de VNG
inzake bestuurlijk toezicht in de
prostitutie;
twee, van de staatssecretaris van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:
een, inzake afspraken Nederlandse
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