De Jager
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel
Algemene bepalingen betreffende de toekenning,
het beheer en het gebruik van het burgerservicenummer (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer) (30312).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
stemverklaringen vooraf.

Nu is het de vraag of wij, gegeven de duidelijkheid –
of moeten wij zeggen onduidelijkheid – zoals deze er op
dit moment is, instemmen met de wet zoals deze thans
voorligt. Wij hadden liever uitstel gehad. Wij begrijpen
niet dat de staatssecretaris niet zelf een pas op de plaats
maakt.
Wij vinden het op dit moment echter niet opportuun
om deze wet tegen te houden. De staatssecretaris moet
echter snappen dat zij een zware wissel trekt op ons
vertrouwen. Wij zullen haar met buitengewone aandacht
aan de gedane toezeggingen houden. Bij elke sectorwet
zullen wij kritische vragen stellen, in het bijzonder over
de normen en toetsingskaders.
De SP-fractie zal voor stemmen.
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In stemming komt het wetsvoorstel.
Mevrouw Swenker (VVD): Mevrouw de voorzitter. De
VVD-fractie erkent dat de staatssecretaris serieus is
ingegaan op de argumenten en de wensen van deze
fractie, die overigens breed door deze Kamer zijn
gedeeld. De VVD-fractie heeft helaas moeten constateren
dat de staatssecretaris ook niet verder kan springen dan
haar polsstok lang is. Zij kan helaas niet garanderen dat
de minister van Justitie de wet wijzigt, zodat het college
ook verplicht zal zijn, als de enige die in dit geval nog
doorzettingsmacht heeft, om altijd de burgers terzijde te
staan als er klachten of problemen zijn en om daarvoor
de nodige financiële middelen vrij te spelen. Dat is heel
jammer, want de VVD heeft na ampel beraad gemeend te
moeten besluiten om toch tegen dit wetsvoorstel te
moeten stemmen.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van de VVD, GroenLinks en de PvdD tegen dit
wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat het is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over een motie,
ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel
Wijziging van de Leerplichtwet 1969 met betrekking tot criteria voor scholen als bedoeld in artikel
1, onderdeel b, subonderdeel 3, van die wet
(30652), te weten:
- de motie-Linthorst c.s. over effectuering van het recht
op onderwijs voor ieder kind (30652, G).
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(Zie vergadering van heden.)

De heer Thissen (GroenLinks): Mevrouw de voorzitter. Ik
was vanmiddag heel verheugd om in het eerste gedeelte
van de tweede termijn de staatssecretaris volstrekt gelijk
te kunnen geven. Zo had ik gehoopt dat zij mij in het
tweede gedeelte van de tweede termijn volstrekt gelijk
zou geven over de extra waarborgen voor haar
doorzettingsmacht om de minister van Justitie te
bewegen om werkelijk met het wetsvoorstel te komen,
zodat er ook doorzettingsmacht komt voor de burger en
opdat de burger niet het risico gaat dragen van de
hersteltermijn wanneer die te lang gaat duren. Dit zijn
voor ons twee doorslaggevende argumenten waarom wij
nu helaas tegen het wetsvoorstel moeten stemmen. Wij
volgen daarin mevrouw Swenker.

De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met
algemene stemmen is aangenomen.
Ik sluit de vergadering maar niet voordat ik iedereen
van ganser harte een heel goed en welverdiend reces
heb toegewenst.
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a. de plenaire behandeling van de volgende (wets)voorstellen te doen plaatsvinden op
10 juli 2007:
Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende
bepalingen betreffende het toezicht op en de controle
van derden die collectieve middelen ontvangen en
uitgeven, alsmede betreffende de toegang van de
Algemene Rekenkamer tot de Nederlandsche Bank N.V.
(Derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (30652);
Wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 houdende
bepalingen betreffende het toezicht op en de controle
van derden die collectieve middelen ontvangen en
uitgeven, alsmede betreffende de toegang van de
Algemene Rekenkamer tot de Nederlandsche Bank N.V.
(Derde wijziging van de Comptabiliteitswet 2001) (30660)
(hamerstuk);

Mevrouw Ten Horn (SP): Mevrouw de voorzitter. De SP
staat achter een verantwoorde en zorgvuldige invoering
en waarborging van het burgerservicenummer, maar
zoals ik in eerste termijn al heb aangegeven met betere
maatregelen, in een zogenaamd toetsingskader
vastgelegd, met de garantie van een burgerservicenummerloket en met goede voorlichting. Wij zijn blij dat
de staatssecretaris serieus is tegemoet gekomen aan
deze voorwaarden. Daar zij evenwel niet is tegemoet
gekomen aan enige van deze voor ons essentiële
aspecten, maar deze nog in het verschiet liggen en de
uitkomst ervan onzeker is, hebben wij ons bij de VVD,
GroenLinks en de ChristenUnie aangesloten ten aanzien
van het verzoek om opschorting van het besluit met een
aantal maanden.
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Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:
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Besluiten en ingekomen stukken
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter
uitvoering van Richtlijn nr. 2004/113/EG van de Raad van
de Europese Unie van 13 december 2004 houdende
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod
van goederen en diensten (30967);
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet
Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter
uitvoering van de roamingverordening (30994);
Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (formule
berekening normhuur) (31034);
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband
met de implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde
River Information Services (RIS) op de binnenwateren in
de Gemeenschap (PbEU L 255) (30974) (hamerstuk o.v.);
25 september 2007 i.p.v. 2 en 3 juli 2007 (onder voorbehoud):
Implementatie van het kaderbesluit nr. 2005/214/JBZ
van de Raad van de Europese Unie van 24 februari 2005
inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse
erkenning op geldelijke sancties (PbEG L 76) (Wet
wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties) (30699);

1. de volgende door de Tweede Kamer der StatenGeneraal aangenomen wetsvoorstellen:
Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Vierde
tranche Algemene wet bestuursrecht) (29702);
Regels over de informatie-uitwisseling betreffende
ondergrondse netten (Wet informatie-uitwisseling
ondergrondse netten) (30475);
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in
verband met verkorting van de adoptieprocedure en
wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen

ter adoptie in verband met adoptie door echtgenoten van
gelijk geslacht tezamen (30551);
Wijziging van de Wet op de kansspelbelasting in
verband met kansspelen via internet (30583);
Wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking
tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de
wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (30644);
Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins
ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848);
Regels tot bevordering van de activering van personen
die aanspraak maken op een uitkering op grond van de
Ziektewet (30909);
Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet
op het kindgebonden budget) (30912);
Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere
wetten met het oog op het verzwaren van het premieincassoregime en andere maatregelen om de werking
van het met die wet en de Wet op de zorgtoeslag in het
leven geroepen stelsel te optimaliseren (verzwaren
incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering) (30918);
Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra en de Wet op het onderwijstoezicht in verband
met het wegnemen van enkele knelpunten bij leerlinggebonden financiering en het opheffen van de landelijke
commissie toezicht indicatiestelling (30956);
Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet energiebesparing toestellen en de Wet op de economische delicten
ten behoeve van de implementatie van richtlijn
nr. 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad
van de Europese Unie van 6 juli 2005 betreffende de
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van
eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van richtlijn 92/42/EEG
van de Raad en de richtlijnen 96/57/EG en 2000/55/EG
van het Europees Parlement en de Raad (Implementatiewet EG-richtlijn ecologisch ontwerp energieverbruikende
producten) (30958);
Rijksbrede aanpassing van regels omtrent de reductie
en vereenvoudiging van vergunningen teneinde de
regeldruk te verminderen (Verzamelwet vereenvoudiging
vergunningen) (30959);
Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet in verband
met de implementatie van richtlijn nr. 2005/44/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde
River Information Services (RIS) op de binnenwateren in
de Gemeenschap (PbEU L 255) (30974);
Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere
wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet
1995);
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van richtlijn nr. 2005/85/EG van de Raad van
1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de
procedures in lidstaten voor de toekenning of intrekking
van de vluchtelingenstatus (PbEU L 326) (30976);
Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet
Onafhankelijke post- en telecommunicatieautoriteit ter
uitvoering van de roamingverordening (30994);
Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2006
(31031-I);
Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2006 (31031IIA);
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de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel
van de agenda van 10 juli 2007 af te voeren:
Wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling ter
uitvoering van Richtlijn nr. 2004/113/EG van de Raad van
de Europese Unie van 13 december 2004 houdende
toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen bij de toegang tot en het aanbod
van goederen en diensten (30976);
b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Justitie en voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd
en Gezin
op 25 september 2007:
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek
van Strafvordering en de Wet op de jeugdzorg met het
oog op verruiming van de mogelijkheden tot gedragsbeïnvloeding van jeugdigen (gedragsbeïnvloeding
jeugdigen) (30332);
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
op 25 september 2007:
Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs
onder meer in verband met enkele aanpassingen in de
inrichtings- en examenvoorschriften met betrekking tot
het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (30988).
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

Besluiten en ingekomen stukken

38-1249

