Voorzitter
constaterende dat er in de affaire-Khan en -Slebos nog
vele vragen onbeantwoord zijn, onder meer aangaande
de rol van de inlichtingendiensten en Justitie in dezen;
constaterende dat niet uitgesloten kan worden dat de
netwerken van Khan en Slebos nog steeds actief zijn;
van mening dat voorkomen moet worden dat Nederland
in de toekomst nogmaals betrokken raakt in de proliferatie van nucleaire informatie en technologie;
spreekt als haar mening uit dat een parlementair
onderzoek gewenst is naar de affaire-Khan en -Slebos,
met als doel waarheidsvinding en het trekken van
conclusies ten aanzien van betere wet- en regelgeving,
controle en toezicht, teneinde de verdere proliferatie van
massavernietigingswapens vanuit Nederland, in welke
vorm dan ook, te voorkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 68 (30300-XIII).
De motie-Karimi (3000-XIIII, nr. 64) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat de internationale atoomspion Abdul
Qader Khan erin is geslaagd geheime informatie over de
verrijkingsprocedure van uranium uit Nederland te
verspreiden naar Pakistan en andere landen;
constaterende dat een van Khans belangrijkste toeleveranciers, de Nederlander Henk Slebos, naar eigen
zeggen drie decennia lang benodigdheden voor nucleaire
technologie aan hem en anderen heeft geleverd;
van mening dat er geen adequate wetgeving is voor het
strafrechtelijk vervolgen van personen die medewerking
verlenen aan de verspreiding van kennis, technologie en
toebehoren ten behoeve van de productie van massavernietigingswapens;
verzoekt de regering, te komen met voorstellen om deze
strafrechtelijke vervolging mogelijk te maken en de
Tweede Kamer daarover te informeren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 69 (30300-XIII).
Wij stemmen meteen over deze gewijzigde moties.
In stemming komt de gewijzigde motie-Karimi/ Van
Velzen (30300-XIII, nr. 68).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
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de fracties van de SP, GroenLinks en de Partij van de
Arbeid voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Karimi (30300XIII, nr. 69)
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen over:
- het Voorstel tot wijziging van het Reglement
van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (30140, nr. 12);
- het Voorstel tot wijziging van het Reglement
van de commissie voor de Verzoekschriften in
verband met de invoering van het burgerinitiatief
(30140, nr. 13).
(Zie vergadering van 26 januari 2006.)
De voorzitter: Wij stemmen eerst over het voorstel tot
wijziging van het Reglement van Orde en daarna over
het voorstel tot wijziging van het Reglement voor de
commissie voor de Verzoekschriften. De eindstemming
over beide voorstellen zal volgende week plaatsvinden.
Onderdeel I, de aanhef van onderdeel II en het eerste lid
van artikel 132a van onderdeel II worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement-Van der Staaij c.s.
(stuk nr. 6).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD (met uitzondering van het lid
Weisglas), het CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit
amendement hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen. Aangezien de uitslag van deze stemming 75 versus 75 lijkt te zijn, is een hoofdelijke
stemming noodzakelijk.
Vóór stemmen de leden: Brinkel, Buijs, Van de Camp,
Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Van Egerschot, Eski,
Ferrier, Van Fessem, De Haan, Van Haersma Buma,
Haverkamp, Hessels, Van Hijum, Hirsi Ali, Hofstra, Ten
Hoopen, Huizinga-Heringa, Jager, Joldersma, Jonker,
Knops, Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards, Van
Lith, Luchtenveld, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, De
Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt,
Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus,
Van der Sande, Van Schijndel, Schippers, Schreijer-Pierik,
Slob, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij,
Sterk, Szabó, Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch,
Visser, Van der Vlies, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van
Vroonhoven-Kok, Weekers, Van Winsen, Van Aartsen,
Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Atsma, Van
Baalen, Balemans, Van Beek, Blok en Van Bochove.
Tegen stemmen de leden: Van den Brink, Bussemaker,
Crone, Van Dam, Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich, Dubbelboer, Duivesteijn, Duyvendak,
Eerdmans, Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema,
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Van der Ham, Hamer, Heemskerk, Van Heemst, Herben,
Hermans, Van Heteren, Irrgang, Jungbluth, Kalsbeek,
Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Kraneveldt, Kruijsen,
Van der Laan, Lambrechts, Leerdam, Marijnissen, Meijer,
Nawijn, Noorman-den Uyl, Roefs, Samsom, Smeets,
Smits, Straub, Stuurman, Tichelaar, Timmer, Timmermans, Tjon-A-Ten, Varela, Van Velzen, Vendrik, Verbeet,
Verdaas, Vergeer, Waalkens, Weisglas, Wilders, De Wit,
Wolfsen, Albayrak, Arib, Van As, Azough, Bakker, Blom,
Boelhouwer, Van Bommel en Bos.
De voorzitter: Ik constateer dat het amendement met 72
tegen 71 stemmen is aangenomen.
Het tweede lid van artikel 132a, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Van der Staaij
c.s. (stuk nr. 6), wordt zonder stemming aangenomen.
Het derde lid van artikel 132a wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde amendement-Van Beek
c.s. (stuk nr. 11).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, het
CDA, de ChristenUnie en de SGP voor dit gewijzigde
amendement hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
Het vierde lid van artikel 132a, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde amendement-Van Beek
c.s. (stuk nr. 11), wordt zonder stemming aangenomen.
Het vijfde lid van artikel 132a wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 9).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, D66, het CDA, de ChristenUnie,
de SGP, de LPF en de VVD (met uitzondering van het lid
Weisglas) voor dit amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
Artikel 9a, zoals het is gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Slob c.s. (stuk nr. 9), wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement-Spies c.s. (stuk nr.
10).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, het CDA, de ChristenUnie, de
SGP en de VVD (met uitzondering van het lid Weisglas)
voor dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.
Artikel 10, zoals het is gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Spies c.s. (stuk nr. 10), wordt zonder
stemming aangenomen.
Artikel 11 wordt zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: Ook over dit voorstel zal de eindstemming volgende week plaatsvinden.
Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend
bij het debat over de vogelgriep, te weten:
- de motie-Oplaat c.s. over het leggen van desinfecterende matten op de aankomstlijn van verschillende
Nederlandse luchthavens (28807, 21501-32, nr. 95).

Artikel 132a wordt zonder stemming aangenomen.
(Zie vergadering van 26 januari 2006.)
Onderdeel II wordt zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement-Van Beek c.s. (stuk
nr. 8) tot het invoegen van onderdeel III.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de
VVD (met uitzondering van het lid Weisglas) voor dit
amendement hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen. Dat is dezelfde stemverhouding als bij
het amendement-Van der Staaij c.s. op stuk nr. 6. Ik heb
geconstateerd dat geen der leden de zaal heeft verlaten
of is binnengekomen. Ik stel daarom voor, zonder
hoofdelijke stemming te constateren dat de stemverhouding 72-71 is, zodat het amendement is aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de
Groep Wilders, de VVD, de SGP, de LPF en de Groep
Nawijn voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend
bij het debat over het lekken van geheime AIVDinformatie naar het criminele circuit, te weten:
- de motie-Vos over een onderzoek naar het bestaan en
de bestrijding van contrastrategieën door criminele
organisaties (29876, nr. 12);
- de motie-Eerdmans over een onderzoek naar het
integriteits- en geheimhoudingsbeleid van de AIVD
(29876, nr. 13).

Daartoe wordt besloten.
(Zie vergadering van 26 januari 2006.)
De voorzitter: De eindstemming over dit voorstel zal
volgende week plaatsvinden.
Wij gaan nu stemmen over het voorstel tot wijziging
van het Reglement voor de commissie voor de Verzoekschriften.
De artikelen 1 t/m 9 worden zonder stemming aangenomen.
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De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Vos stel ik voor,
haar motie (29876, nr. 12) van de agenda af te voeren en
op verzoek van de heer Eerdmans stel ik voor, zijn motie
(29876, nr. 13) van de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
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