Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over de Landbouw- en
Visserijraad, te weten:
- de motie-Thieme over het met onmiddellijke ingang
beperken van internationale transporten van levend
pluimvee (21501-32, nr. 231);
- de motie-Thieme over compensatie van pluimveehouders met vrije uitloopsystemen en hobbydierhouders
(21501-32, nr. 232).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: De motie-Thieme (21501-32, nr. 231) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

voor dieren dodelijker zijn dan de kwaal zelf ooit is
geweest;
overwegende dat belangen van de volksgezondheid
nopen tot vergaande maatregelen om de verspreiding
van aviaire influenza te voorkomen;
verzoekt de regering, beleid te ontwikkelen waarin
biologische pluimveehouders en hobbydierhouders
gecompenseerd worden, door de intensieve pluimveesector, voor verplichte maatregelen die met het oog op
economische belangen van pluimveehouders en
pluimveevervoerders vanuit de regering worden
getroffen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat transporten met pluimvee en
pluimveeproducten de belangrijkste veroorzakers zijn van
de verspreiding van het vogelpestvirus H5N1 welke ook
voor mensen gevaarlijk is;
constaterende dat internationale pluimveetransporten
nog steeds onbeperkt zijn toegestaan en dat het risico
van verspreiding van het H5N1-virus hierdoor kan
worden versneld;
overwegende dat belangen van de volksgezondheid
nopen tot vergaande maatregelen om de verspreiding
van aviaire influenza te voorkomen;
verzoekt de regering, met onmiddellijke ingang internationale transporten van levend pluimvee sterk te
beperken,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 233 (21501-32).
De motie-Thieme (21501-32, nr. 232) is in die zin
gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 234 (21501-32).
Ik stel vast dat wij nu over de gewijzigde moties
kunnen stemmen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (2150132, nr. 233).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde motie-Thieme (2150132, nr. 234).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze
gewijzigde 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 naar aanleiding van een
verzamel algemeen overleg LNV, te weten:
- de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over een aparte
quarantaine onderneming voor private ondernemingen
(30800-XIV, nr. 124);
- de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk over het zich
verhouden van het intrekken van erkenningen van
private laboratoria tot het algemeen beleid van privatisering (30800-XIV, nr. 125);
- de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff over overleg met
de Europese Commissie over een eenduidige duiding
van het bepaalde in de Fytorichtlijn (30800-XIV, nr. 126).

De Kamer,
(Zie vergadering van heden.)
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat biologische pluimveehouders en
hobbydierhouders onevenredig zwaar en keer op keer
getroffen worden door maatregelen als een verplichte
afscherm- of ophokplicht in het kader van het preventiebeleid ten aanzien van het virus H5N1;
overwegende dat gelet op grootschalige dodingen de
ingezette middelen om aviaire influenza te bestrijden

De voorzitter: Op verzoek van mevrouw SnijderHazelhoff stel ik voor, haar motie (30800-XIV, nr. 125) van
de agenda af te voeren.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-Snijder-Hazelhoff/Mastwijk
(30800-XIV, nr. 124).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
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Voorzitter
de fracties van de PvdA, de VVD, de SGP, het CDA en de
PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff
(30800-XIV, nr. 126).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, de VVD, de ChristenUnie, de
SGP, het CDA en de PVV 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 Natura 2000, te weten:
- de motie-Ouwehand/Van Gent over het als leidend
beschouwen van de verplichte instandhoudingsdoelen bij
de aanwijzing en begrenzing van Natura-2000 gebieden
(30800-XIV, nr. 127);
- de motie-Ouwehand/Van Gent over het opnemen in de
begroting 2008 van de benodigde kosten voor herstelbeheer (30800-XIV, nr. 128);
- de motie-Ouwehand c.s. over een plan van aanpak ter
aanscherping van het generieke ammoniakbeleid
(30800-XIV, nr. 129);
- de motie-Ouwehand over een plan voor het realiseren
van de ammoniakdoelstellingen (30800-XIV, nr. 130);
- de motie-Jacobi/Polderman over het vastleggen van de
Spelregels Ecologische Hoofdstructuur in een ministeriële regeling (30800-XIV, nr. 131);
- de motie-Jacobi/Polderman over het opnemen van
compensatie vooraf in de Spelregels Ecologische
Hoofdstructuur (30800-XIV, nr. 132).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Op verzoek van mevrouw Ouwehand stel
ik voor, haar moties (30800-XIV, nrs. 127 en 129) van de
agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Jacobi
stel ik voor, haar motie (30800-XIV, nr. 131) van de
agenda af te voeren.

Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij het debat over het zorgverzekeringspakket, te weten:
- de motie-Schippers over een passende oplossing voor
de gesignaleerde problemen inzake tandartsbezoek van
kinderen en jongvolwassenen (29689, nr. 136);
- de motie-Van Gerven over het opnemen in het
basispakket van de gehele noodzakelijke tandzorg voor
volwassenen (29689, nr. 137);
- de motie-Van Gerven over het opnemen van de
periodieke preventieve tandcontrole voor volwassenen in
het basispakket (29689, nr. 138);
- de motie-Van Gerven over het uitzonderen van de
periodieke preventieve tandcontrole voor het verplicht
eigen risico (29689, nr. 139);
- de motie-Van Gerven over het uitzonderen van de
tandzorg voor jongeren tot en met 21 jaar voor het eigen
risico (29689, nr. 140);
- de motie-Van der Veen c.s. over het verruimen van de
leeftijdsgrens voor tandheelkundige zorg voor jeugdigen
van 18 naar 21 jaar (29689, nr. 141).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: De motie-Van der Veen c.s. (29689, nr.
141) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat het voorstel van het kabinet voor de
opname van de jaarlijkse periodieke tandheelkundige
controle in het basispakket wordt ingegeven door de
wens om het bezoek van jeugdigen aan de tandarts via
hun ouders te stimuleren;

Daartoe wordt besloten.

constaterende dat schade aan tanden en kiezen bij
jeugdigen immers gedurende hun hele verdere leven
gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van hun gebit;

De voorzitter: Aangezien de motie-Jacobi (30800-XIV, nr.
132) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van
behandeling meer uit.

constaterende dat het derhalve wenselijk is om de
periodieke controle voor jeugdigen tot en met 21 jaar
aan de tandarts te faciliteren;

In stemming komt de motie-Ouwehand/Van Gent
(30800-XIV, nr. 128).

constaterende dat hiertoe de leeftijdsgrens van 18 naar
21 jaar dient te worden verruimd indien het kabinet dit
financieel haalbaar acht;

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Ouwehand (30800-XIV, nr.
130).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor
deze motie hebben gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is verworpen.
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verzoekt de regering, conform het voorstel van de
Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde om de leeftijdsgrens voor de tandheelkundige
zorg voor jeugdigen van 18 naar 21 jaar te verruimen,
waarbij deze zorg dient te worden uitgesloten van het
eigen risico, op voorwaarde dat een en ander te
realiseren is binnen de daarvoor bestemde financiële
ruimte,
en gaat over tot de orde van de dag.
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