Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over de ceremonie na verkrijging
van het Nederlanderschap, te
weten:
- de motie-Kraneveldt/Sterk over een
intentieverklaring af te leggen door
de naturalisant (28689, nr. 35).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fractie van
GroenLinks tegen deze motie hebben
gestemd en die van de overige
fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over het ACVZ-advies Tegen de
wil achtergebleven vrouwen, te
weten:
- de motie-Arib/Azough over
uitvoering van de motie-Hirsi Ali c.s.
(29742, nr. 5) en steun voor terugkeer
naar Nederland van vrouwen en
kinderen met de Nederlandse
nationaliteit (29742, nr. 18).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Op verzoek van de
indieners stel ik voor, hun motie
(29742, nr. 18) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over het versnellen van het
project Terugkeer, te weten:
- de motie-Dittrich c.s. over zodanige
organisatie van asielaanvragen uit
het project Terugkeer dat medio 2006
alle zaken zijn afgehandeld door IND
en rechter (19637, nr. 955).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, D66, de Groep Wilders, de
VVD, de ChristenUnie, de SGP, het
CDA en de LPF voor deze motie
hebben gestemd en die van de
overige fracties ertegen, zodat zij is
aangenomen.
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Aan de orde is de stemming over
een motie, ingediend bij het debat
over het werknemersverkeer met
de nieuwe EU-landen uit Middenen Oost-Europa, te weten:
- de motie-Bruls/Weekers over
vrijstelling van de individuele
arbeidsmarkttoets voor internationale
chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer (29407, nr. 22).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
de SP, de PvdA, de Groep Lazrak, de
Groep Wilders, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en de LPF
voor deze motie hebben gestemd en
die van de overige fracties ertegen,
zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over de markt voor persoonlijke
dienstverlening, te weten:
- de motie-Weekers c.s. over
onderzoek naar btw-vrijstelling voor
vormen van persoonlijke dienstverlening (29544, nr. 27);
- de motie-Bussemaker c.s. over een
adviesaanvraag aan de Raad voor
Werk en Inkomen over het ontwikkelen van een markt voor persoonlijke
dienstverlening (29544, nr. 28).
In stemming komt de motie-Weekers
c.s. (29544, nr. 27).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motieBussemaker c.s. (29544, nr. 28).
De voorzitter: Ik constateer dat de
Groep Wilders tegen deze motie
heeft gestemd en de aanwezige
leden van de overige fracties ervoor,
zodat zij is aangenomen.
Aan de orde zijn de stemmingen
over moties, ingediend bij het debat
over het Besluit Luchtkwaliteit, te
weten:
- de motie-Samsom c.s. over fiscale
maatregelen (30175, nr. 3);
- de motie-De Krom c.s. over
luchtkwaliteitsproblematiek op de
agenda van de Europese Raad in
oktober (30175, nr. 4);

Stemmingen

- de motie-Duyvendak over een
begrensde saldobenadering (30175,
nr. 5);
- de motie-Van Velzen over het
opdrachtgeverschap bij de saldobenadering (30175, nr. 6).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Op verzoek van de
heer Samsom stel ik voor, zijn motie
(30175, nr. 3) van de agenda af te
voeren.
Daartoe wordt besloten.
In stemming komt de motie-De Krom
c.s. (30175, nr. 4).
De voorzitter: Ik constateer dat deze
motie met algemene stemmen is
aangenomen.
In stemming komt de motieDuyvendak (30175, nr. 5).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks en de ChristenUnie voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
De ChristenUnie wenst geacht te
worden tegen deze motie te hebben
gestemd. Dit heeft geen gevolgen
voor de uitslag.
In stemming komt de motie-Van
Velzen (30175, nr. 6).
De voorzitter: Ik constateer dat de
aanwezige leden van de SP voor
deze motie hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen,
zodat zij is verworpen.
Geachte medeleden. Aan het eind
van deze vergadering wil ik u niet
vervelen met de lange toespraak die
ik had voorbereid. U zult deze
toespraak binnen vijf minuten als
e-mail in uw postvak kunnen vinden.
Hij zal, met uw instemming, als noot
aan de Handelingen worden
toegevoegd en vanaf aanstaande
maandag is er een samenvatting te
lezen in mijn weekboek op
www.tweedekamer.nl.
(De noot is opgenomen aan het eind
van deze editie.)4
De voorzitter: In de afgelopen
dagen hebben twee leden een record
gebroken. Het is namelijk nooit
eerder voorgekomen dat twee leden
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Lijst van ingekomen stukken
– het gaat om de heren Jongbloed
en Van der Sande – zo kort na hun
beëdiging zo veel vergaderuren
hebben meegemaakt.
Namens u allen wil ik onze
medewerkers – de medewerkers van
de Kamer en de medewerkers van de
fracties – heel hartelijk danken voor
alles wat zij in het afgelopen jaar
voor ons hebben willen doen.
(Applaus)
De voorzitter: Ten slotte wens ik u
allen een goed en nuttig, maar ook
gedurende in ieder geval enkele
weken ontspannend zomerreces. Je
weet het maar nooit in ons vak, maar
ik denk dat wij elkaar pas weer over
een aantal weken zullen weerzien,
aan het eind van het reces.
Sluiting 3.24 uur

twee, van de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
te weten:
een, inzake omkeerbare besluiten
examens vo en profielcommissies
vo;
een, inzake reactie brief van de heer
Pekdemir;
twee, van de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:
een, inzake reactie op petitie van de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD);
een, ten geleide van Jaarverslag
2004, Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid;
een, van de minister van
Economische Zaken, inzake het
EZ-implementatiewetsvoorstel.

architectentitel in verband met de
invoering van de bachelor-masterstructuur in het hoger onderwijs
(30172);
d. de vaste commissie voor
Economische Zaken:
- Wijziging van de Handelsregisterwet 1996 ter uitvoering van richtlijn
nr. 2003/58/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de
Europese Unie van 15 juli 2003
(PbEG L 221) tot wijziging van
richtlijn nr. 68/151/EEG van de Raad
met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor bepaalde
soorten ondernemingen (30144).

De Voorzitter stelt voor, deze brieven
door te zenden aan de betrokken
commissies en niet te drukken;
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Lijst van ingekomen stukken,
met de door de Voorzitter
terzake gedane voorstellen:
1. de volgende brieven:
een, van de ministers van Justitie,
van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van
agenda Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (23490, 378);
een, van de staatssecretaris van
Verkeer en Waterstaat, ten geleide
van eerste MITRE-rapport (29665,
nr. 9);
een, van de staatssecretaris van
Economische Zaken, over de relatie
exportkredietverzekering (EKV),
sondages en wapenexportvergunningen (22054, nr. 94);
een, van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, inzake de benoeming
Nationale ombudsman (30052, nr. 4);
een, van de commissie van
aanbeveling Nationale ombudsman,
inzake opgemaakte lijst van
aanbeveling van drie kandidaten
(30052, nr. 3).
Deze brieven zijn al gedrukt en
rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister van
Buitenlandse Zaken, inzake antwoord
op vragen commissie Buitenlandse
Zaken piraterij in de Straat van
Malakka;

Tweede Kamer

3. de volgende brieven:
een, van de Stichting wakker,
inzake uitnodiging aan parlementsleden voor een vegetarische barbecue
op het Binnenhof;
een, van J. Noy, over o.a. het ABP.
Deze brieven e.a. liggen op de griffie
ter inzage.
©
Presidiumbesluit
Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te
stellen in handen van:
a. de vaste commissie voor Justitie:
- Herstel van wetstechnische
gebreken en leemten alsmede
aanbrenging van andere wijzigingen
van ondergeschikte aard in diverse
wetsbepalingen op het terrein van
het ministerie van Justitie (Reparatiewet II Justitie) (30171);
b. de vaste commissie voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
- Wijziging van de Wet educatie en
beroepsonderwijs in verband met de
voorschriften inzake educatie,
splitsing van instellingen en vaststelling ondergrens aan de bekostiging deeltijdse beroepsopleidingen
(30170);
c. de vaste commissie voor
Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer:
- Wijziging van de Wet op de
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