Voorzitter
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD,
de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat zij is verworpen.

Aan de orde is de stemming over een aangehouden
motie, ingediend bij het debat over het verslag van de
Nationale ombudsman over 2007 (31363), te weten:
- de motie-Pechtold c.s. over het domein van de
Nationale ombudsman (31363, nr. 4).

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van
Strafvordering inzake de regeling van onderzoek
naar de mogelijkheid van overbrenging van een
ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van
een strafbaar feit (verplichte medewerking aan
een bloedtest in strafzaken) (31241).

(Zie vergadering van 1 juli 2008.)

(Zie vergadering van 11 september 2008.)

De Kamer,

In stemming komt het wetsvoorstel.

gehoord de beraadslaging,

De voorzitter: Ik constateer dat dit wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.

overwegende dat de Nationale ombudsman constateert
dat de overheid voor veel burgers een groter domein
vertegenwoordigt dan het strikt juridische;

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de titels 6, 7 en 8 van
Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (aanpassing
wettelijke gemeenschap van goederen) (28867).

constaterende dat in de kabinetsreactie een terughoudende positie wordt ingenomen ten aanzien van de
reikwijdte van de bevoegdheid van de Nationale
ombudsman bij aan de overheid gelieerde organisaties;

(Zie vergadering van 11 september 2008.)

verzoekt de regering, in overleg met de Kamer met de
Nationale ombudsman in gesprek te gaan over hoe deze
onduidelijkheid kan worden weggenomen,

In stemming komt het amendement-Van der Staaij (stuk
nr. 18, I).

De voorzitter: De motie-Pechtold c.s. (31363, nr. 4) is in
die zin gewijzigd dat zij thans luidt:
Motie

en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de SGP, de
PVV en het lid Verdonk voor dit amendement hebben
gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties
ertegen, zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 18 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.
In stemming komt het amendement-Anker (stuk nr. 14, I).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het
is aangenomen.
Ik stel vast dat door de aanneming van dit amendement de overige op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.
In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen
gewijzigd door de aanneming van de amendementenAnker (stuk nr. 14, I tot en met IV).
De voorzitter: Ik constateer dat het wetsvoorstel met
algemene stemmen is aangenomen.

Tweede Kamer

Stemmingen

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde
motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 7 (31363)
Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de
PvdD, de PVV en het lid Verdonk voor deze gewijzigde
motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de
overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen over moties,
ingediend bij de algemene politieke beschouwingen
naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar
2009 (31700), te weten:
- de motie-Kant/Halsema over reparatie van het
koopkrachtverlies voor de laagste inkomens (31700, nr.
4);
- de motie-Kant/Halsema over een voorstel om het
koopkrachtverlies voor chronisch zieken en gehandicapten te voorkomen (31700, nr. 5);
- de motie-Kant/Halsema over verlaging van de nominale
premie voor de basisverzekering (31700, nr. 6);
- de motie-Kant c.s. over het afzien van de doorwerkbonus (31700, nr. 7);
- de motie-Kant c.s. over ten minste één conciërge of
ondersteunende kracht op basisscholen (31700, nr. 8);
- de motie-Van Geel c.s. over het ten goede laten komen
van maximaal 165 mln. van incidentele opbrengsten uit
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