Voorzitter
gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het
kabinet, in het bijzonder naar de minister voor
Vreemdelingenzaken en Integratie en de informatie –
uiteraard op tijd voor het debat dat wij morgenavond
zullen voeren – te vragen.
Daartoe wordt besloten.
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw, herstel de
heer Timmermans.
De heer Timmermans (PvdA): Dat is al de tweede keer
vandaag dat iemand mij vrouw wil maken. Ik voel mij
gevleid.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet studiefinanciering 2000 in verband
met onder meer invoering van leerrechten in het
hoger onderwijs, herziening van de collegegeldsystematiek, invoering van het collegegeldkrediet
en invoering van een nieuw aflossingssysteem
(financiering in het hoger onderwijs) (30387).
(Zie vergadering van 13 juni 2006.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.

De voorzitter: Maar de eerste keer deed u het zelf.
©
De heer Timmermans (PvdA): Neen, mevrouw Koşer
Kaya.
Voorzitter. Morgen vindt een algemeen overleg plaats
met de minister van Justitie over de JBZ-Raad. Mijn
fractie weet nu al dat wij over dit onderwerp een
uitspraak van de Kamer willen vragen. Dat betekent dat
het verslag van dit algemeen overleg deze week nog op
de agenda van de Kamer zou moeten worden geplaatst.
Ik weet dat dit ongebruikelijk is bij een algemeen overleg
dat nog niet heeft plaatsgevonden, maar ik kondig het nu
alvast aan omdat er geen regeling van werkzaamheden
meer is na dit algemeen overleg.
De voorzitter: Ik stel voor om te handelen zoals wij in
dit soort procedures vaker doen. Ik verzoek de Kamer om
mij te machtigen om zonder verdere regeling van
werkzaamheden dit VAO deze week op de agenda van de
Kamer te plaatsen wanneer dit wordt gevraagd. Omdat
het een EU-vergadering betreft die nog deze week of
begin volgende week plaatsvindt...
De heer Timmermans (PvdA): Het is begin volgende
week.
De voorzitter: ...ga ik ervan uit dat wij wellicht na het
VAO moeten stemmen.
De heer Timmermans (PvdA): Ik verwacht wel dat er
nog deze week over gestemd moet worden.
De voorzitter: Dat is nuttig om te weten, opdat wij het
zo kunnen plannen dat niet bijvoorbeeld woensdag aan
het einde van de avond hoeft te worden gestemd.
Voorafgaand aan de stemmingen constateer ik dat de
heren Lazrak en Nawijn afwezig zijn.

De heer Bakker (D66): Voorzitter. Financiering van het
hoger onderwijs via leerrechten is een aantrekkelijke
gedachte als methode om flexibiliteit, kwaliteit en
vernieuwing in het hoger onderwijs te bevorderen. De
uitwerking van die gedachte die de regering aanvankelijk
voorlegde, vertoonde echter nogal wat tekortkomingen in
de ogen van de D66-fractie. Leerrechten werden weinig
flexibel in halve jaren gemeten, en snelle studenten
werden nogal beknot in het inzetten van hun resterende
leerrechten. Daarom hadden wij aanvankelijk nogal wat
kritiek. De afgelopen weken heeft de Kamer als medewetgever de wet door middel van dertien amendementen op even zovele punten kunnen verbeteren, waardoor
met name de positie van de studenten is versterkt. Via
moties is bovendien een sterke koppeling gelegd met de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek, die wij hier nog krijgen, met name wat betreft
het goed regelen van de medezeggenschap. Tegen die
achtergrond laten wij onze aanvankelijke aarzelingen
varen en steunen wij de wet.
©
De heer Slob (ChristenUnie): Voorzitter. Er is veel
gediscussieerd over de introductie van het leerrechtensysteem, zowel in de Kamer als daarbuiten. Het
wetsvoorstel is stevig geamendeerd en daardoor sterk
verbeterd, zoals collega Bakker al aangaf. Toch is,
ondanks de vele wijzigingen, het nut en noodzaak van
het voorliggende wetsvoorstel voor de fractie van de
ChristenUnie onvoldoende aangetoond. De introductie
van leerrechten betekent voor mijn fractie geen
verbetering van het hoger onderwijs in de richting die
wij graag willen zien. Wij verwachten dat de beoogde
mobiliteit en flexibiliteit voor studenten op deze wijze
niet echt van de grond zullen komen. Mocht dat wel het
geval zijn, dan vrezen wij een grote bureaucratische
rompslomp en het rondpompen van geld. Ook zien wij
risico’s voor opleidingen die weinig studenten trekken,
maar wel een grote maatschappelijke waarde kennen.
Alles overziend, stemmen wij tegen dit wetsvoorstel.
©
De voorzitter: Ik stel voor, de wijzigingen voorgesteld
door de regering op stuk nr. 81 aan te brengen.
Daartoe wordt besloten.
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Voorzitter
In stemming komt het wetsvoorstel.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, D66, de VVD, de Groep Wilders,
het CDA en de LPF voor het wetsvoorstel hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het
is aangenomen.

Het achtste lid van artikel 5.2, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk nr. 16),
wordt zonder stemming aangenomen.
Het negende en tiende lid van artikel 5.2 worden zonder
stemming aangenomen.
Artikel 5.2 wordt zonder stemming aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het
wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet
in verband met een herziening van het nationale
beleid ten aanzien van de aanleg van kabels ten
dienste van openbare elektronische communicatienetwerken (29834).
(Zie vergadering van 6 juni 2006.)
De aanhef en de onderdelen A en Aa van artikel I worden
zonder stemming aangenomen.
De aanhef van onderdeel B, artikel 5.1 en het eerste tot
en met het zesde lid van artikel 5.2 worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 14,
I) tot invoeging van een nieuw zevende lid.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van D66, de VVD, de Groep Wilders en de LPF
voor dit amendement hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement het andere op stuk nr. 14 voorkomende amendement als verworpen kan worden beschouwd.
In stemming komt het amendement- Aptroot (stuk
nr. 15).
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de Groep Wilders, D66, de VVD, het CDA,
de LPF en de ChristenUnie voor dit amendement hebben
gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het
is aangenomen.
In stemming komt het amendement-Van Dam (stuk
nr. 22).
De voorzitter: Ik constateer dat dit amendement met
algemene stemmen is aangenomen.

De artikelen 5.3 tot en met 5.7 en het eerste lid van
artikel 5.8 worden zonder stemming aangenomen.
In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 20,
I) tot het doen vervallen van het tweede lid.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de Groep Wilders, de VVD, de SGP
en de LPF voor dit amendement hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.
Ik stel vast dat door de verwerping van dit amendement de overige op stuk nr. 20 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.
Het tweede lid van artikel 5.8 wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 17,
I) tot het invoegen van een nieuw derde lid.
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de SP, de Groep Wilders, D66, de VVD, de
SGP, het CDA, de LPF en de ChristenUnie 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 het andere op stuk nr. 17 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.
Het derde lid van artikel 5.8 wordt zonder stemming
aangenomen.
In stemming komt het gewijzigde amendement-Aptroot
(stuk nr. 26).
De voorzitter: Ik constateer dat dit gewijzigde amendement met algemene stemmen is aangenomen.
Het vierde lid van artikel 5.8, zoals het is gewijzigd door
de aanneming van het gewijzigde amendement-Aptroot
(stuk nr. 26), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zevende lid van artikel 5.2, zoals het is gewijzigd
door de aanneming van het amendement-Aptroot (stuk
nr. 15) en het amendement-Van Dam (stuk nr. 22), wordt
zonder stemming aangenomen.

Het vijfde en zesde lid van artikel 5.8 worden zonder
stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Aptroot (stuk nr. 16).

Artikel 5.9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van
het amendement-Aptroot (stuk nr. 17, II), wordt zonder
stemming aangenomen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de PvdA, D66, de VVD, GroenLinks, de
Groep Wilders, het CDA en de LPF voor dit amendement
hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen,
zodat het is aangenomen.

Artikel 5.8 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 5.10 tot en met 5.14 worden zonder
stemming aangenomen.
In stemming komt het tweede nader gewijzigde
amendement-Aptroot/Hessels (stuk nr. 33, I).
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