Voorzitter
De heer Crone (PvdA): Ook mijn
excuses dat ik iets vertraagd was,
maar ik wil graag heropening vragen
van het debat over de algemene
financiële beschouwingen. Er is een
brief binnengekomen van het kabinet
over de medicijnknaak, maar
daardoor zijn wij nog niet helemaal
overtuigd. De brief is wel kort en
krachtig, maar de argumentatie en
onderbouwing zijn niet zo goed. Wij
willen daar graag met de minister
van Financiën over spreken. Omdat
hij vandaag in Luxemburg is, vinden
wij het ook goed als dat morgen of
overmorgen gebeurt.

De voorzitter: Dit betekent wel dat
de stemmingen over dit onderwerp
van de agenda van vandaag worden
afgevoerd.

De heer Vendrik (GroenLinks): Ik
steun het verzoek van de heer Crone
zeer. Ik zou het op prijs stellen als de
’’medicijnman’’ van dit kabinet, de
heer Hoogervorst, bij dat debat
aanwezig kon zijn.

De voorzitter: De heer Weekers
trekt zijn amendementen op stuk
nr. 11 in.

De heer Crone (PvdA): Ik heb daar
geen bezwaar tegen. Hoofdzaak is
dat de minister van Financiën
aanwezig is.
De voorzitter: Ik stel voor, aan het
verzoek van de heer Crone,
aangevuld door de heer Vendrik, te
voldoen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Bij de heropening
van de algemene financiële
beschouwingen zal de spreektijd van
de fracties in acht worden genomen.
De heropening zal plaatsvinden op
een nader te bepalen moment,
waarschijnlijk morgen aan het einde
van de dag. Dit betekent tevens dat
vandaag niet over de desbetreffende
moties zal worden gestemd.
Het woord is aan de heer Van
Dam.
De heer Van Dam (PvdA): Voorzitter.
Vanmorgen ontvingen wij een brief
van minister Donner over het
wetsvoorstel tot aanpassing van het
Burgerlijk Wetboek en andere wetten
in verband met de implementatierichtlijn elektronische handel. In de
brief worden dusdanige woorden
gebezigd dat ik daarover nader met
de minister van gedachten wil
wisselen. Ik vraag daarom heropening van het debat.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Aanvulling van de Auteurswet
1912 inzake de thuiskopie tot
invoering van verlengde aansprakelijkheid voor verkopers
(28486).
(Zie vergadering van 25 september
2003.)

De artikelen I t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat dit
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Huis der Koningin
(I) voor het jaar 2004 (29200-I).
(Zie vergadering van 1 oktober 2003.)
De artikelen 1 t/m 3, de begrotingsstaat en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

De artikelen 1 t/m 3 wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementKalsbeek tot het invoegen van een
nieuw artikel 4 (stuk nr. 6, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SGP tegen dit amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ervoor, zodat het is
aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming
van dit amendement het andere op
stuk nr. 6 voorkomende amendement
als aangenomen kan worden
beschouwd.
Artikel 4 wordt zonder stemming
aangenomen.
De begrotingsstaat, zoals die is
gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Kalsbeek (stuk nr.
6, II), wordt zonder stemming
aangenomen.
De beweegreden wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het wetsvoorstel.

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de SP tegen dit wetvoorstel hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

De voorzitter: Ik stel voor aan dit
verzoek te voldoen.
Daartoe wordt besloten.

Tweede Kamer

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaat van de Hoge Colleges van
Staat, Kabinet der Koningin,
Kabinet van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen en van
het Kabinet van de Gouverneur
van Aruba (II) voor het jaar 2004
(29200-II).

Stemmingen

De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van
Algemene Zaken (III) voor het
jaar 2004 (29200-III),
- van:
- de motie-Van Bommel over
deelname van een vertegenwoordiger uit de BVE-sector aan het
Innovatieplatform (29200-III, nr. 9);
- de motie-Van Bommel over
bekostiging van politieke assistenten
(29200-III, nr. 10);
- de motie-Van Bommel over
bekostiging van werkkamer en pied à
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