
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 68 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Biermans, Broekers-Knol, Van
den Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Essers, Van Gennip, Hessing, Van
Heukelum, Hoekzema, Ten Hoeve,
Holdijk, Kalsbeek-Schimmelpenninck
van der Oije, Ketting, Klink,
Kohnstamm, Kox, Van der Lans, Van
Leeuwen, Leijnse, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Meulenbelt,
Van Middelkoop, Nap-Borger, Noten,
Van den Oosten, Pastoor, Platvoet,
Pormes, Putters, Van Raak, Rabbinge,
De Rijk, Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Schuyer, Slagter-
Roukema, Soutendijk-van Appel-
doorn, Swenker, Tan, Van Thijn,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben,
Wagemakers, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen,
Woldring en De Wolff,

en de heer Veerman, minister van
Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit, mevrouw Van Ardenne-van
der Hoeven, minister voor Ontwikke-
lingssamenwerking, en mevrouw Van
Gennip, staatssecretaris van
Economische Zaken.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Jurgens, wegens deelname aan een
commissievergadering van de
Parlementaire Assemblee van de
Raad van Europa;

Sylvester, Middel en De Graaf,
wegens verblijf buitenslands;

Terpstra, wegens familieomstandig-
heden;

Koekkoek, wegens ziekte.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het
beleidsdebat naar aanleiding van
de begroting van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken voor het
jaar 2004 (29200-V), te weten:
- de motie-Meulenbelt c.s. inzake
noodhulp aan de UNRWA, de
vluchtelingenorganisatie voor de
Palestijnse gebieden (29200-V, C);
- de motie-Rabbinge c.s. inzake de
bevordering van de agrarische
productie en voedselzekerheid
(29200-V, D);
- de motie-Van Gennip c.s. inzake het
vasthouden aan het beleid over
Afrika (29200-V, E).

(Zie vergadering van 25 mei 2004.)

De voorzitter: Alvorens wij gaan
stemmen, stel ik voor, te voldoen

aan het verzoek van de heer Schuyer
om heropening van het debat.

Daartoe wordt besloten.

Aan de orde is de heropening van
het beleidsdebat naar aanleiding
van de begroting van het
Ministerie van Buitenlandse
Zaken voor het jaar 2004
(29200-V).
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De heer Schuyer (D66): Voorzitter.
Vanochtend las ik in een van de
kranten die je krijgt bij de spoorwe-
gen een bericht over het door-
geleiden van noodhulp naar
terroristische organisaties in het
Palestijnse kamp. Graag horen wij
van de minister of dit bericht op
waarheid berust. Kan zij dat
onderzoeken? Het resultaat van dat
onderzoek zal ons stemgedrag bij de
motie bepalen. Wij kunnen ons
voorstellen dat het onderzoek wat
meer tijd vraagt. Als dat zo is,
verzoek ik de indieners van de motie
om haar aan te houden.
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Mevrouw Meulenbelt (SP): Mijn
fractie heeft er geen bezwaar als
wordt onderzocht waar noodhulp
naartoe gaat, maar ik wijs erop dat
de noodhulp waarover ik een motie
heb ingediend, naar de VN, naar de
UNWRA gaat. Het bericht in Spits
heeft daar helemaal niets mee te
maken.
De reden dat ik deze motie heb

ingediend, is dat ik erop hoopte dat
wij in deze Kamer ondanks onze
verschillende visies op het Palestijns-
Israëlische conflict met elkaar zouden
kunnen besluiten dat het belangrijk is
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om ervoor te zorgen dat de hulp
wordt hervat die vroeger al door
Nederland werd gegeven aan een
burgerbevolking in nood. Er lijkt mij
geen betrouwbaarder organisatie om
noodhulp aan door te sluizen dan de
UNWRA, de VN.
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Minister Van Ardenne-van der
Hoeven: Voorzitter. Zoals wij in het
debat hebben besproken, gaat het bij
noodhulp via UNWRA vooral om de
verbreding van het aantal donoren
dat meedoet bij het beschikbaar
stellen van noodhulpfondsen. Dat is
een van de redenen waarom
Nederland op dit moment niet
overweegt om de huidige bijdrage
uit te breiden.
De eventualiteit van misbruik van

noodhulpgelden blijft relevant.
Misbruik kan voorkomen. De UN zien
erop toe dat dit zo min mogelijk
gebeurt. Wij zijn bezig de juistheid
van het bericht van vanmorgen na te
trekken. Ik kan er nog geen uitsluitsel
over geven. Wij moeten ervoor
oppassen niet te grote hoeveelheden
geld via de noodhulpprocedure aan
het Palestijnse gebied beschikbaar te
stellen. Dat geldt overigens overal ter
wereld, want misbruik ligt zeer voor
de hand.

De heer Noten (PvdA): Heeft de
minister zelf aanleiding om te
veronderstellen dat de VN hun taak
op dat gebied niet naar behoren
invullen? De Spits is gratis, dat zegt
genoeg.

Minister Van Ardenne-van der
Hoeven: Voorzitter. Het is niet alleen
in ons belang, maar zeker ook in dat
van de Palestijnen dat wij het goed
natrekken. Elk bericht hierover
leggen wij zeker niet terzijde met het
argument dat het wel niet waar zal
zijn, stel dat het wel waar is! Wij
trekken het na en zullen de Kamer zo
spoedig mogelijk informeren.

Mevrouw Meulenbelt (SP):
Voorzitter. De minister zei dat onze
motie een verzoek inhield om de
noodhulp uit te breiden, maar die
noodhulp bestond al. In 2000 is
daaraan 12 mln besteed, in 2001 4,5
mln en in 2002 2,5 mln. Vervolgens
is die hulp gestopt. Het gaat dus niet
om uitbreiding van die hulp maar
om hervatting daarvan.

Minister Van Ardenne-van der

Hoeven: Voorzitter. Deze informatie
is al uitgebreid gewisseld tijdens het
debat. Nederland levert een
ongeoormerkte bijdrage aan
UNRWA, onder andere ten behoeve
van de Palestijnse gebieden. Dat is
een constante bijdrage, al hebben wij
ooit weleens een extra bijdrage
gegeven. Wij zijn namelijk nog
steeds van mening dat meer rijke
landen een rol moeten spelen in de
noodhulpverlening aan het Pales-
tijnse gebied. Daarom hebben wij dit
jaar ook geen extra bijdrage
voorzien. Er is een aparte procedure
om extra noodhulp te verlenen en
mocht die nodig zijn, dan is dat altijd
mogelijk. Dat wegen wij natuurlijk
altijd af tegen andere verzoeken om
noodhulp. Deze hulp is niet altijd te
plannen en kan op elk moment van
het jaar worden gevraagd en wij
staan nu nog aan het begin van het
jaar.

De heer Pormes (GroenLinks):
Voorzitter. Ik snap niets van het
verzoek van de heer Schuyer om de
motie aan te houden. Zijn vraag
heeft niets met deze motie te maken,
ik heb dat er althans niet uit kunnen
opmaken. Ik kan er in ieder geval
geen touw aan vastknopen. Ik begrijp
de intentie van zijn vraag niet!

De heer Schuyer (D66): Voorzitter.
Op basis van de door mij genoemde
berichten, heb ik de SP-fractie
gevraagd om haar motie aan te
houden om de minister de gelegen-
heid te geven te onderzoeken hoe de
vork in de steel zit. Afhankelijk van
het resultaat van dat onderzoek,
zullen wij dan ons stemgedrag
bepalen.

De heer Pormes (GroenLinks): Het
gaat toch over noodhulp die door de
VN wordt verstrekt? U vraagt dus in
hoeverre de VN eventueel noodhulp
doorsluist naar terroristische
groepen?

De heer Schuyer (D66): Dat stond
niet in het krantenbericht, dus wist ik
niet dat de VN erbij betrokken was.
Bovendien heeft de minister in derde
termijn nog enkele andere opmerkin-
gen gemaakt die wij bij het bepalen
van ons stemgedrag zullen meene-
men. De bedoeling lijkt mij glashel-
der. Het spijt mij dat u het niet
begrijpt maar dat kan ook aan u
liggen.

De heer Pormes (GroenLinks): Laat
maar zitten!

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Op verzoek van de
SP-fractie stel ik voor, de motie-
Meulenbelt c.s. (29200-V, C) van de
agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-
Rabbinge c.s. (29200-V, D).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Van
Gennip c.s. (29200-V, E).

De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:
- Wijziging van de Wet

bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar
bestuur, de Handelsregisterwet
1996, de Woningwet en de Wet
politieregisters (Aanpassingswet
Wet bevordering integriteits-
beoordelingen door het openbaar
bestuur) (29243);
- Wijziging van de Wet op het

primair onderwijs en de Wet op
de expertisecentra in verband
met de decentralisatie van
arbeidsvoorwaarden (29256);
- Wijziging van de Wet Fonds

economische structuur-
versterking (29405).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Rijksoctrooiwet, de
Rijksoctrooiwet 1995 en de
Zaaizaad- en Plantgoedwet ten
behoeve van de rechtsbescher-
ming van biotechnologische
uitvindingen (26568, R1638).

De voorzitter: Ik heet de staatsse-
cretaris van Economische Zaken van
harte welkom.

De beraadslaging wordt geopend.

Meulenbelt
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