Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het achterlaten van vrouwen
en kinderen in Marokko, te weten:
- de motie-Azough c.s. over
duidelijkheid over ondersteuning en
rechten van verschillende groepen
achtergelaten vrouwen (29742,
nr. 13);
- de motie-Arib c.s. over een
maandelijkse rapportage over de
stand van zaken rond achtergelaten
vrouwen en kinderen (29742, nr. 14).
(Zie vergadering van 25 mei 2005.)
In stemming komt de motie-Azough
c.s. (29742, nr. 13).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en D66 voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Arib c.s.
(29742, nr. 14).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
Groep Lazrak voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over uitspraken van minister
Brinkhorst inzake het Irakdossier, te weten:
- de motie-Koenders c.s. over
volledige openheid inzake het
complete Irakdossier (23432, nr. 191).
(Zie vergadering van 25 mei 2005.)
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
Groep Lazrak voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
naar aanleiding van een algemeen
overleg op 27 april 2005 over
voortgang Zorgverzekeringswet,
te weten:
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- de motie-Smilde c.s. over een
aangepaste regeling voor zittend
ziekenvervoer (29763, nr. 77);
- de motie-Omtzigt/Schippers over
parameters voor verevening (29763,
nr. 78);
- de motie-Omtzigt over heffing van
de werkgeversbijdrage over het
inkomen uit alimentatie (29763,
nr. 79);
- de motie-Kant over opname van de
aanspraak op mondzorg in het
ontwerpbesluit Zorgverzekering
(29763, nr. 80);
- de motie-Kant over opname van de
aanspraak op zorg door mondhygiënisten in het ontwerpbesluit
Zorgverzekering (29763, nr. 81);
- de motie-Kant over beperkingen
terzake van dieetadvies (29763,
nr. 82);
- de motie-Kant over opname van
vergoeding dieetkosten op medische
indicatie in het ontwerpbesluit
Zorgverzekering (29763, nr. 83);
- de motie-Kant over het niet heffen
van een eigen bijdrage bij bemiddeling bij geschillen (29763, nr. 84);
- de motie-Kant over bescherming
van de privacy van verzekerden
(29763, nr. 85);
- de motie-Heemskerk c.s. over
inhoud van polissen (29763, nr. 86);
- de motie-Heemskerk/Tonkens over
inkomenseffecten bij stapeling van
no claim, eigen bijdrage en eigen
risico (29763, nr. 87);
- de motie-Schippers/Smilde over
voorwaarden voor vergoeding van
specialistische hulp (29763, nr. 88);
- de motie-Van der Vlies c.s. over
zodanige contractering van
eerstelijnszorg door huisartsen dat
hun poortwachtersfunctie onverkort
tot zijn recht komt (29763, nr. 89);
- de motie-Tonkens c.s. over opname
van kwaliteitseisen voor beroepsgroepen in het ontwerpbesluit
Zorgverzekering (29763, nr. 90);
- de motie-Tonkens c.s. over het
buiten het eigen risico houden van
kosten voor huisartsenzorg,
verloskundige zorg en kraamzorg
(29763, nr. 91).

gehoord de beraadslaging,

(Zie vergadering van 26 mei 2005.)

van oordeel dat de verzekerde
prestaties in 2006 dus niet verder
mogen verschralen ten opzichte van
het huidige ziekenfondspakket;

De voorzitter: De motie-Kant
(29763, nr. 85) is in die zin gewijzigd
dat zij thans luidt:
Motie
De Kamer,
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constaterende dat in artikel 87 van
de Zorgverzekeringswet de wettelijke
basis voor gegevensverstrekking die
noodzakelijk is voor de uitvoering
van de wet wordt gecreëerd;
constaterende dat hiermee voor
verzekeraars de mogelijkheid wordt
geschapen van huisartsen te eisen
diagnoses op declaraties te
vermelden;
vraagt de regering, met nadere
regelgeving te komen waarin het
begrip ’’noodzakelijk’’ in dit verband
wordt gedefinieerd zodat privacy van
verzekerden wordt beschermd en
misbruik van gegevens wordt
voorkomen,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 93 (29763).
De gewijzigde motie is reeds
rondgedeeld. Naar mij blijkt, kunnen
wij er direct over stemmen.
De motie-Heemskerk c.s. (29763,
nr. 86) is in die zin gewijzigd dat zij
thans luidt:
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat de omschrijving
van de te verzekeren prestaties voor
het (nieuwe) basispakket in het
Besluit Zorgverzekeringswet afwijkt
van die in het ziekenfonds als gevolg
van de functiegerichte omschrijvingen;
overwegende dat de minister diverse
malen heeft toegezegd dat het
(nieuwe) basispakket niet zal afwijken
van het huidige ziekenfondspakket;

verzoekt de minister, aan het College
voor Zorgverzekeringen de opdracht
te geven om vóór 12 september 2005
een signalement uit te brengen, met
daarin een rapportage van de inhoud
van de polissen in de Zorg-
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Voorzitter
verzekeringswet ten opzichte van de
polissen in het ziekenfonds. Dit
signalement dient ter voorkoming
van mogelijke verschillen als gevolg
van de veranderde omschrijvingen
en zou tevens oplossingsrichtingen
kunnen adviseren,
en gaat over tot de orde van de dag.
Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 94 (29763).
De gewijzigde motie is reeds
rondgedeeld. Naar mij blijkt, kunnen
wij er direct over stemmen.
In stemming komt de motie-Smilde
c.s. (29673, nr. 77).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66, het CDA, de
ChristenUnie, de SGP en de LPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Omtzigt/
Schippers (29763, nr. 78).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Omtzigt
(29763, nr. 79).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66, het CDA, de
ChristenUnie, de SGP en de LPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Kant
(29763, nr. 80).

overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Kant
(29763, nr. 82).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks en de LPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de motie-Kant
(29763, nr. 83).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Kant
(29763, nr. 84).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, de SGP en de LPF
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Kant (29763, nr. 93).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en de ChristenUnie
voor deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de gewijzigde
motie-Heemskerk c.s. (29763, nr. 94).

ChristenUnie, de SGP en de LPF voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
De heer Wilders (Groep Wilders):
Voorzitter. U noemde zo-even mijn
naam, maar ik had mijn hand niet
opgestoken.
De voorzitter: Excuses voor deze
vergissing, die overigens geen
invloed heeft gehad op de uitslag
van de stemming.
In stemming komt de motieSchippers/Smilde (29763, nr. 88).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motie-Van der
Vlies c.s. (29763, nr. 89).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
de VVD tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
In stemming komt de motie-Tonkens
c.s. (29763, nr. 90).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, de ChristenUnie en de
LPF voor deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.
In stemming komt de motie-Tonkens
c.s. (29763, nr. 91).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak en de LPF voor deze
motie hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA en de
Groep Lazrak voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
verworpen.

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie,
de SGP, de LPF en het CDA voor
deze gewijzigde motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant
(29763, nr. 81).

In stemming komt de motieHeemskerk/Tonkens (29763, nr. 87).

©

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP en GroenLinks voor deze
motie hebben gestemd en die van de

De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, GroenLinks, de PvdA, de
Groep Lazrak, de Groep Wilders, de

Mevrouw Van Egerschot (VVD):
Voorzitter. Ik wil namens de
VVD-fractie een stemverklaring
afleggen over de Wet marktmisbruik.
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De voorzitter: Ik geef gelegenheid
tot het afleggen van een stemverklaring achteraf over de onderwerpen
waarover zojuist is gestemd.
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Van Egerschot
Op 12 oktober 2004 verliepen
namelijk al de implementatietermijnen voor alle richtlijnen die in dit
wetsvoorstel aan de orde zijn. Gezien
de urgentie heeft de VVD-fractie voor
dit wetsvoorstel gestemd, met het
voorbehoud dat wij bij de behandeling van de Wet financieel toezicht,
waar ook dit wetsvoorstel ter sprake
komt, eventueel inhoudelijke
aanmerkingen zullen kunnen maken.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 ter implementatie
van richtlijn nr. 2003/71/EG van
het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van
4 november 2003 betreffende
het prospectus dat gepubliceerd
moet worden wanneer effecten
aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden
toegelaten en tot wijziging van
Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L
345) en tot uitvoering van
verordening nr. 809/2004 van de
Commissie van de Europese
Gemeenschappen van 29 april
2004 tot uitvoering van Richtlijn
2003/71/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat de in
het prospectus te verstrekken
informatie, de vormgeving van
het prospectus, de opneming
van informatie door middel van
verwijzing, de publicatie van het
prospectus en de verspreiding
van advertenties betreft (PbEU L
149) (30013);
- het wetsvoorstel Technische
verbeteringen en enige andere
wijzigingen in de Arbeidstijdenwet (30062);
- het wetsvoorstel Technische
verbeteringen en enige andere
wijzigingen in wetgeving op het
terrein van de arbeidsmarkt en
de bijstand en enige andere
terreinen (30090);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de wet van 1 oktober 1992,
houdende bijzondere regels met
betrekking tot het recht op
uitkering als bedoeld in de
Uitkeringswet gewezen militairen alsmede wijziging van die
wet (Stb. 1992, 573) in verband
met de verlenging van de
openstelling van de Uitkeringswet gewezen militairen voor de
oudere gewezen militair, die
voortijdig de dienst met een
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recht op wachtgeld zou moeten
verlaten (29952);
- het wetsvoorstel Wijziging
van de Elektriciteitswet 1998, de
Gaswet, de Mededingingswet en
de Telecommunicatiewet
vanwege de inwerkingtreding
van de Wet van 9 december
2004 tot wijziging van de
Mededingingswet in verband
met het omvormen van het
bestuursorgaan van de Nederlandse mededingingsautoriteit
tot zelfstandig bestuursorgaan
(Stb. 2005, ...) (Reparatiewet
NMa-ZBO) (29992).
De voorzitter: Ik deel mee dat de
leden Ten Hoopen en Aptroot hun
manedement (stuk nr. 9) op laatst
genoemd wetsvoorstel intrekken.
Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en, na goedkeuring
van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.
De voorzitter: Ik schors de
vergadering tot vijf over half twee.
Daarna beginnen wij met het debat
naar aanleiding van het gisteren
gehouden referendum. Mensen
hebben zich na de vooraankondiging
telefonisch of persoonlijk kunnen
inschrijven. Een sprekerslijst is dan
ook al beschikbaar.
De vergadering wordt van 13.28 uur
tot 13.35 uur geschorst.
Aan de orde is het debat naar
aanleiding van de uitslag van het
referendum van 1 juni 2005 over
het Europees grondwettelijk
verdrag.
De beraadslaging wordt geopend.
©
De heer Bos (PvdA): Voorzitter. De
kiezer heeft gesproken. Het is een
overduidelijk ’’nee’’ geworden. De
Nederlandse kiezer heeft geen
vertrouwen in de Europese grondwet. Iedereen wil een slagvaardig
Europa en een herkenbaar Nederland, maar niet op deze manier. Er
leven bij de kiezer te veel vragen
over het tempo en de richting van de
Europese samenwerking om het licht
voor een volgende stap op groen te
zetten.
De fractie van de PvdA heeft de
afgelopen weken vol overtuiging

Europese grondwet

voor een ja gestreden, maar zij heeft
de kiezer daarmee niet overtuigd. De
kiezer heeft het laatste woord, dus
wij zullen deze uitspraak accepteren.
Als het kabinet het wetsvoorstel voor
dit verdrag nog niet had ingetrokken,
zouden wij vandaag hebben gezegd
dat wij dat niet wensen te ratificeren.
Veel tijd voor treurnis is er niet, want
het referendum op zichzelf is een
groot succes geweest. Nooit eerder
is er immers op zo’n intensieve wijze
over Europa gediscussieerd en de
kiezers zijn niet eerder in staat
geweest om hun mening op deze
manier over dit onderwerp te geven.
Ik ben er trots op dat de fractie van
de PvdA dit initiatief samen met de
fracties van GroenLinks en D66 heeft
genomen. Wij waren ons volledig
bewust van de mogelijkheid dat de
uitkomst van dit referendum negatief
kon zijn, maar wisten dat dit op de
langere termijn de enige manier was
om Europa terug te geven aan de
burgers. Wij zijn het daarom oneens
met diegenen die nog steeds
beweren dat de politieke elite de
grondwet bij de burgers door de
strot probeert te duwen. Evenmin
zijn wij het eens met die mensen die
zeggen dat de kloof tussen de
burgers en de politici nog nooit zo
groot is geweest. Juist door het
organiseren van dit referendum en
het overnemen van de uitkomst
daarvan, maken wij dat gat
gezamenlijk kleiner. Ook tonen wij
daarmee aan dat wij hebben geleerd
van 2002.
De heer Van Bommel (SP): Hoe kan
de heer Bos beweren dat er geen
sprake is van een kloof tussen de
politiek en de burger, terwijl hem
bekend is dat 85% van de Tweede
Kamer voorstander is van dit
Europees grondwettelijk verdrag en
dat bijna 63% van de Nederlandse
bevolking daarvan tegenstander is?
Dat is toch een enorme kloof?
De heer Bos (PvdA): Er zou sprake
zijn van een enorme kloof tussen de
burgers en de politici als wij deze
uitslag naast ons neerlegden en
doorgingen. Wij hebben echter van
2002 geleerd dat wij iets moeten
doen op het moment dat blijkt dat er
zo’n groot verschil van mening is.
Vandaag zullen wij van alle fracties
vernemen of de bevolking serieus
wordt genomen en er naar haar
wordt geluisterd. Ik hoop dat wij
vervolgens met elkaar zullen
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