Veerman
Dan de vraag wat er gaande is in
Hoogstraten in België, vlakbij de
Nederlandse grens. Daar is een
besmetting. Het BT-gebied ligt voor
een deel in Nederland. Op Nederlands grondgebied zouden dus
bedrijven geruimd moeten worden,
maar gelukkig ligt er in Nederland
geen bedrijf in dat gebied. Er is een
doorlopend, goed contact met de
Belgen.
Mevrouw Van Velzen vraagt of er
genoeg onderzoek is gedaan naar
vaccin en of er voldoende vaccin
beschikbaar is. Ik wil de discussie en
de toelichting niet overdoen over de
mogelijkheden en onmogelijkheden
van vaccinatie, met name over het
laatste. Wij hebben al eerder
besproken dat er wel een vaccin is,
maar dat dit geen 100% bescherming
geeft en dus tot schijnzekerheid leidt.
Bovendien is er geen markervaccin.
Aan het onderzoek daarnaar wordt al
het nodige gedaan door ons en door
de industrie. Deze uitbraak geeft
aanleiding om in de toekomst te
bezien of dit voldoende gebeurt.
Over het wel of niet voorstander zijn
van vaccinatie heb ik nooit onduidelijkheid laten bestaan. Daarover
verschillen onze opvattingen niet. Ik
denk dat dit kamerbreed geldt.
Mevrouw Van Velzen heeft
gevraagd of er hobbydieren worden
verstopt. Ik heb ervan kennisgenomen dat er een website van een
regionale afdeling van de Dierenbescherming is, die naar ik meen
kippenmoord.nl heet. Daar staan
allerlei tips op over hoe de ruiming
van dieren kan worden voorkomen.
Wij gaan na of dat een overtreding
van een wettelijk voorschrift is en wij
zullen dan optreden. Als daar wetten
worden overtreden, kunnen wij dat
niet laten passeren.
Er wordt overigens hard gewerkt
om hobbydieren te ruimen. De
communicatie wordt nog aangescherpt en verbeterd. Niet alles is te
voorkomen. Ik hoorde vorige week
van een openhartige mevrouw dat zij
haar kippen in de douchecel
bewaarde. Wij moeten wel buitengewoon voorzichtig zijn met dergelijke
praktijken en niet onze eigen
problemen creëren wat betreft
virussen en virusvermenging.
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De voorzitter: Bericht van verhindering is ontvangen van de leden
Dittrich, Bakker en Verhagen, wegens
bezigheden in verband met de
informatie.
Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Wijziging van de Algemene
bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers en de Wet
inkomensvoorziening oudere en
gedeeltelijk arbeidsongeschikte
gewezen zelfstandigen met
betrekking tot scholingsmogelijkheden voor uitkeringsgerechtigden (28193).
(Zie vergadering van 15 april 2003.)
De aanhef van artikel I wordt zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendementAptroot (stuk nr. 8) tot het doen
vervallen van onderdeel A.
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD voor het amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
verworpen.
Onderdeel A wordt zonder stemming
aangenomen.
Onderdeel B wordt zonder stemming
aangenomen.
Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.
De artikelen II t/m IV en de beweegreden worden zonder stemming
aangenomen.

(Zie vergadering van 15 april 2003.)
De voorzitter: De heer De Ruiter
verzoekt om zijn motie op stuk nr. 3
als eerste in stemming te brengen.
Naar mij blijkt, bestaat daartegen
geen bezwaar.
In stemming komt de motie-De
Ruiter c.s. (28648, nr. 3).
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-Van
Gent c.s. (28648, nr. 2).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA
en de LPF voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Hofstra
c.s. (28648, nr. 4).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de VVD, D66, de ChristenUnie, de
SGP, het CDA en de LPF voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat het
wetsvoorstel met algemene
stemmen is aangenomen.

De beraadslaging wordt gesloten.
De vergadering wordt van 19.32 uur
tot 20.00 uur geschorst.

Tweede Kamer

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het
debat over het huurbeleid, te
weten:
- de motie-Van Gent c.s. over
toegankelijkheid van de huurcommissie (28648, nr. 2);
- de motie-De Ruiter c.s. over
afschaffing van de legesheffing
(28648, nr. 3);
- de motie-Hofstra c.s. over
huurvaststelling voor woningen in
rijksmonumenten (28648, nr. 4).

Stemmingen

Aan de orde zijn de stemmingen
over het Voorstel van het lid
Halsema tot wijziging van het
Reglement van orde (28826),
- over:
- de motie-Kant over onderliggende
informatiestukken (28826, nr. 4);
- de motie-Dijksma over openheid en
transparantie (28826, nr. 5).

24 april 2003
TK 66

66-3965

