
snel mogelijk alle Kamerleden
bereikt?

De voorzitter: Voorzover dat nog
niet is geschied, zal dat alsnog
geschieden.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de
Grondwet van de bepalingen
over het binnentreden in
woningen (25442).

(Zie vergadering van 20 januari
1998.)

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het nader
gewijzigde amendement-
Scheltema-de Nie/Koekkoek (stuk nr.
11).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de
VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het
AOV, de CD en het lid Hendriks voor
dit nader gewijzigde amendement
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het nader
gewijzigde amendement-Scheltema-
de Nie/Koekkoek (stuk nr. 11), wordt
zonder stemming aangenomen.

Artikel III en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

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

Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij de
behandeling van het wetsvoorstel
Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de
Grondwet van de bepalingen
inzake de onschendbaarheid van
het brief-, telefoon- en telegraaf-
geheim, te weten:
- de motie-Schutte over een moderne
vormgeving van artikel 13 van de
Grondwet (25443, nr. 14).

(Zie vergadering van 20 januari
1998.)

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, het GPV, de SGP,
de RPF, de groep-Nijpels en het lid
Hendriks voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

Aan de orde zijn de stemmingen in
verband met het wetsvoorstel
Verklaring dat er grond bestaat
een voorstel in overweging te
nemen tot verandering in de
Grondwet van de bepalingen
inzake de onschendbaarheid van
het brief-, telefoon- en telegraaf-
geheim (25443), en over:
- de motie-Van Zuijlen over de
elektronische snelweg (25443, nr. 15).

(Zie vergadering van 20 januari
1998.)

Artikel I wordt zonder stemming
aangenomen.

In stemming komt het tweede nader
gewijzigde amendement-Te Veldhuis
c.s. (stuk nr. 13).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, de PvdA, D66, de VVD, het
CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de
CD en het lid Hendriks voor dit
tweede nader gewijzigde amende-
ment hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.
Ik stel vast, dat door de aanne-

ming van dit tweede nader gewij-
zigde amendement het amendement-
Roethof/Van Zuijlen (stuk nr. 9) komt
te vervallen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het tweede nader
gewijzigde amendement-Te Veldhuis
c.s. (stuk nr. 13), wordt zonder
stemming aangenomen.

Artikel III en de beweegreden worden
zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
de PvdA, D66, de VVD, het CDA, de
groep-Nijpels, het AOV, de CD en het
lid Hendriks voor het wetsvoorstel
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Zuijlen (25443, nr. 15).

De voorzitter: Ik constateer, dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP, de PvdA, D66, de
VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het
AOV, de CD en het lid Hendriks voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.

De vergadering wordt enkele
ogenblikken geschorst.

Aan de orde is het debat naar
aanleiding van een algemeen overleg
van 4 december 1997 inzake het
vervolgtraject ’’de rugzak’’.

©

De heer Stellingwerf (RPF):
Voorzitter! Omdat ik het algemeen
overleg mede namens de SGP heb
gedaan, zal ik ook nu mede namens
de SGP het woord voeren.
In het algemeen overleg over ’’de

rugzak’’ en uit de toen ter discussie
staande notitie Tussenstand
uitwerking leerlinggebonden
financiering is wel duidelijk
geworden dat de komende jaren nog
veel duidelijk moet worden, onder
andere over de bestuurlijk-
organisatorische vormgeving van de
expertisecentra. Niet voor niets krijgt
het uitwerkingsoverleg de komende
maanden hoge prioriteit.
Laat duidelijk zijn dat wij de

aanpak om via overleg tot oplossin-
gen te komen toejuichen. Een op
consensus gericht overleg doet recht
aan de principiële gelijkwaardigheid
van de gesprekspartners. Het is

Voorzitter

Tweede Kamer Vervolgtraject ’’de rugzak’’
21 januari 1998
TK 44 44-3490


