Timmermans
deed dat, omdat ik hiermee wat laat zal zijn als de
Goedkeuringswet in oktober wordt afgehandeld. De
onderhandelingen over deze functies zullen dan immers
al aardig op stoom zijn. De staatssecretaris deelde echter
alleen maar een linkse tik uit met zijn opmerking dat mijn
collega aan de overkant, Ten Broeke, het allemaal tegen
zou houden. Alsof één Tweede Kamerlid de agenda van
de Tweede Kamer bepaalt! Een antwoord op mijn vraag
over de criteria heb ik echter niet gekregen.

aan elkaar, maar de vragen van mijn fractiegenoot
beantwoordt hij niet! Wij mogen niet zeggen dat hij vuile
propaganda verspreidt. Mijn fractiegenoot zei dan ook
dat hij dat van ons niet zal horen, maar laat hij dan die
flauwekulverhalen voor zich houden. Waarom geeft hij
niet gewoon antwoord op de vragen van de Kamer? De
staatssecretaris valt mij erg tegen.

Staatssecretaris Timmermans: De heer Ten Broeke
spreekt volgens mij namens zijn fractie. Samen met
andere Kamerleden die de boel willen vertragen, zoals
die van de SP, bepalen zij mede de agenda. Dat is echter
een zaak van de Tweede Kamer zelf.
De criteria voor de functionarissen heb ik in eerste
termijn uitvoerig behandeld. De minister van Buitenlandse Zaken is op zijn beurt ook uitvoerig ingegaan op
de rol van de Hoge Vertegenwoordiger. U kent nu dus de
laatste stand van zaken en de inzet van de regering bij de
implementatie van het verdrag.

Het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het
jaar 2008 (31200-V) wordt zonder stemming aangenomen.

Mevrouw Broekers-Knol (VVD): U begrijpt dat dit niet
het antwoord is waarop ik hoopte. Ik laat het er nu maar
bij, maar ik wil wel gezegd hebben dat ik het niet vind
passen bij het eerdere optreden van de staatssecretaris
dat hij nu zowel de heer Ten Broeke als de SP-fractie een
draai om de oren geeft.
Staatssecretaris Timmermans: Het spijt me, maar de
minister-president en ik hebben in de Tweede Kamer
toch echt aangeboden om snel en zorgvuldig tot
ratificatie over te gaan. Toen wij dat deden, schreeuwden
de fracties van de VVD en de SP moord en brand. Alsof
wij probeerden om er iets met geweld doorheen te
jassen! U zegt nu echter zelf met redenen omkleed
waarom het goed zou zijn om hiermee tempo te maken.
Ik ben het dus eens met de positie die uw fractie in dit
debat inneemt. Ik heb dat ook helder uitgedragen in de
Tweede Kamer. Ik geef nu alleen maar weer hoe deze
fracties hebben gereageerd. Daar is toch zeker niets mis
mee.
Mevrouw Strik (GroenLinks): Het tijdstip is afhankelijk
van drie partijen: de regering, de Tweede Kamer en de
Eerste Kamer. Was het voor de regering niet mogelijk om
het wetsvoorstel eerder in te dienen? Dan was de kans
groter geweest dat wij als een van de eersten hadden
geratificeerd.

De beraadslaging wordt gesloten.

De voorzitter: Ik merk op dat de Kamer de kanttekening
plaatst dat bij de afhandeling van begrotingsstaten die
mede betrekking hebben op de verschillende adviescolleges en planbureaus, de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister-president
deze Kamer hebben toegezegd, geen onomkeerbare
besluiten te nemen.
Sluiting 23.43 uur
Besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:
a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op:
22 april 2008
Wijziging van de Wet stedelijke vernieuwing (wijziging
in verband met de invoering van single information en
single audit voor specifieke uitkeringen) (30939);
Wijziging van de Wet milieubeheer (aanpassing begrip
stoffen (luchtkwaliteitseisen)) (31137);
Vaststelling van de begrotingsstaat van de StatenGeneraal (IIA) voor het jaar 2008 (31200-IIA);
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting
Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2008
(31200-XVIII);
8 en 9 december 2008
Belastingplan 2009;
Overige fiscale Maatregelen 2009;

De heer Kox (SP): Voorzitter. Ik vind dat de staatssecretaris de perken van het betamelijke overschrijdt. Hij speelt
alleen maar via de band, koppelt van alles en nog wat

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen door de vaste commissies voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin en
voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
te doen plaatsvinden op 6 mei 2008 (i.p.v. 15 april 2008):
Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op
16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese
Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (31267);
Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot
stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(herzien) (Trb. 1993, 123) (31283);
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen,
Wijken en Integratie
te doen plaatsvinden op 20 mei 2008:
Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit
(vervallen van de bepaling betreffende de verkoop onder
voorwaarden) (31114);
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Staatssecretaris Timmermans: In Nederland ben je ook
afhankelijk van het advies van de Raad van State. De
regering heeft de voorbereiding met de grootst mogelijke
snelheid afgerond. Mijn ambtenaren hebben daar heel
veel avonden aan doorgewerkt. De Kamer is nu aan zet,
want wij zijn in afwachting van het verslag van de
Kamer. Als ik een getrouwe weergave van de feiten geef
die in de ogen van de heer Kox schande is, dan moet ik
wel zeggen: hij is beter in uitdelen, dan in incasseren.
Mevrouw Broekers-Knol (VVD): Ik laat het hierbij. Het is
een heilloze discussie.
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Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit
(uitvoeringstechnische wijzigingen) (31247).
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. de volgende door de Tweede Kamer der StatenGeneraal aangenomen wetsvoorstellen:
Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere
Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen)
(30819);
Wijziging van onder meer de Wet educatie en
beroepsonderwijs inzake deregulering en administratievelastenverlichting (DAL) (30853);
Uitvoering van richtlijn 2006/68/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie van
6 september 2006 (PbEU L 264) tot wijziging van richtlijn
77/91/EEG betreffende de oprichting van naamloze
vennootschappen en de instandhouding en wijziging van
hun kapitaal (31220);
Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met
de rechtsgang bij inhouding van de bijdrage van
verdragsgerechtigden (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden) (31377);
Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met
het beëindigen van de taak van de netbeheerder van het
landelijk hoogspanningsnet tot verstrekking van subsidie
ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit
van de elektriciteitsproductie alsmede ter bevordering
van een doelmatig gebruik van warmte (31378).
Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten
geleide van de tekst van de Notawisseling houdende een
verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de
Republiek Kroatië inzake privileges en immuniteiten voor
verbindingsofficieren die door de Republiek Kroatië bij
Europol te ’s-Gravenhage gedetacheerd worden; Zagreb,
20 februari 2008 (griffienr. 140975);
een, van alsvoren, inzake goedkeuring van de
briefwisseling houdende een verdrag met de Republiek
Somalië betreffende de steun van Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming van humanitaire hulp voor
Somalië tegen piraterij; Nairobi, 1 april 2008, en inzake
goedkeuring van de briefwisseling houdende een
verdrag met de Comoren betreffende de steun van
Nederlandse strijdkrachten bij de bescherming tegen
piraterij van een schip onder Comorese vlag dat
humanitaire hulp aan Somalië biedt; Moroni, 1 april 2008
(griffienr. 141007);
een, van alsvoren, ten geleide van de goedkeuring van
de Wijziging van het op 14 juli 1967 te Stockholm
totstandgekomen Verdrag tot oprichting van de
Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom, en
van tien andere verdragen op het gebied van de
intellectuele eigendom; Genève, 1 oktober 2003, alsmede
een toelichtende nota bij deze wijzigingsverdragen
(griffienr. 141042);
een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de
informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen
(’’Gymnich’’) van 28-29 maart 2008 (griffienr. 140867.01);
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een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van de AIV-adviesaanvraag ’’Klimaat,
energie en armoedebestrijding’’ (griffienr. 141004);
een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van
Defensie en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake Nederlandse bijdrage aan de militaire
operatie van de EU in Tsjaad en de Centraal Afrikaanse
Republiek (EUFOR Tchad/RCA) (griffienr. 140974);
een, van de staatssecretaris voor Europese Zaken, ten
geleide van drie fiches die werden opgesteld door de
werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen
inzake o.a. Mededeling betreffende oprichting van een
Forum t.a.v. justitieel beleid en justitiële praktijk in de EU
(griffienr. 141003);
een, van de minister van Justitie, ten geleide van het
Jaarplan Rechtspraak 2008 (griffienr. 140959);
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, inzake toezegging tijdens behandeling
wetsvoorstel tot goedkeuring van het Kaderverdrag
inzake de bescherming van nationale minderheden
(26389) (griffienr. 140971);
een, van alsvoren, inzake Aanbevelingen van de
Onderzoeksraad voor veiligheid over 2005 en 2006 en de
reacties van de betreffende departementen (griffienr.
140954);
een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, inzake voorhang Besluit van 12 maart 2008
tot wijziging van onder meer het Besluit bekostiging
WEC in verband met het wegnemen van enkele
knelpunten bij de leerlinggebonden financiering (Stb. 89)
(griffienr. 140944);
een, van alsvoren, inzake voorhang besluit van
31 maart 2008, houdende wijziging van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en enige andere besluiten in
verband met het afleggen van centraal examen in een
vak op hoger niveau, de vereenvoudiging van aanwijzing
van gecommiteerden en enige andere aanpassingen
(griffienr. 140972);
een, van alsvoren, inzake voorhang artikel I, onderdeel
A, van het Besluit van 10 april 2008 houdende wijziging
van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met onder
meer het vervallen van informatiebepalingen en tot
wijziging van het Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten in verband met onder
meer de uitvoering van de kwalificatieplicht (griffienr.
141044);
een, van de minister en de staatssecretaris van
Defensie, inzake overzicht financiële gegevens van de
afgelopen tien jaar (griffienr. 140902);
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, inzake het ontwerp algemene
maatregel van bestuur, houdende wijziging van het
Besluit algemene regel voor inrichtingen milieubeheer en
diverse andere besluiten (griffienr. 140968);
een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
inzake voorhang Besluit houdende wijziging van het
Rijnvaartpolitiereglement 1995 en het Reglement
onderzoek schepen op de Rijn 1995 (griffienr. 141048);
een, van de minister van Economische Zaken, inzake
vervolgvragen BNC-fiches Interne Markt review en
Diensten van Algemeen Belang (griffienr. 140728.01);
een, van alsvoren, inzake hernieuwde voorhang
wijziging regelingen ter invoering van een capaciteitstarief voor kleinverbruikers van elektriciteit (griffienr.
140973);
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