Aan de orde zijn de stemmingen over een motie,
ingediend bij het debat naar aanleiding van de brief van
de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
over Bosnische asielzoekers, te weten:
- de motie-Lambrechts c.s. over het niet nemen van
onomkeerbare stappen ten aanzien van ’’late’’ Srebrenicavluchtelingen (19637, nr. 1096).
(Zie vergadering van heden.)
De voorzitter: Naar mij blijkt, verlangt mevrouw
Lambrechts nog steeds hoofdelijke stemming over haar
motie.
Vóór stemmen de leden: Noorman-den Uyl, Van
Oudenallen, Özütok, Roefs, Samsom, Slob, Smeets,
Smits, Van der Staaij, Straub, Tichelaar, Timmer,
Tjon-A-Ten, Van Velzen, Vendrik, Verbeet, Verdaas,
Vergeer, Van der Vlies, Klaas de Vries, Waalkens, Wagner,
De Wit, Wolfsen, Albayrak, Arib, Azough, Bakker,
Boelhouwer, Van Bommel, Bussemaker, Crone, Van Dam,
Depla, Van Dijken, Dijksma, Dijsselbloem, Dittrich,
Douma, Dubbelboer, Duyvendak, Eijsink, Fierens, Van
Gent, Gerkens, Halsema, Van der Ham, Hamer,
Heemskerk, Van Heteren, Huizinga-Heringa, Irrgang,
Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Koşer Kaya, Krähe,
Kruijsen, Van der Laan, Lambrechts, Marijnissen en
Meijer.
Tegen stemmen de leden: Van Miltenburg, Mosterd, De
Nerée tot Babberich, Nijs, Van Oerle-van der Horst,
Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer,
Rambocus, Van der Sande, Van Schijndel, Schippers,
Schreijer-Pierik, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Stuger,
Szabó, Varela, Veenendaal, Verburg, Verhagen, Vietsch,
Visser, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok,
Weekers, Weisglas, Wilders, Willemse-van der Ploeg, Van
Winsen, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout,
Algra, Aptroot, Atsma, Van Baalen, Balemans, Van Beek,
Blok, Van Bochove, Van den Brink, Brinkel, Buijs, Van de
Camp, Çörüz, Dezentjé Hamming, Van Dijk, Eerdmans,
Ferrier, Van Fessem, Griffith, De Haan, Van Haersma
Buma, Haverkamp, Herben, Hermans, Hessels, Van
Hijum, Hofstra, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Jonker,
Koopmans, Kortenhorst, De Krom, Lenards en Mastwijk.
De voorzitter: Ik constateer dat deze motie met 72 tegen
63 stemmen is verworpen.
Hiermee zijn wij gekomen aan het einde van de
stemmingen. Ik wil nog één formele mededeling doen en
heel kort, echt heel kort nog iets tegen u zeggen.
Op grond van het besluit van 4 september 2006,
houdende ontbinding van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, Staatsblad 421, bepaal ik het tijdstip
van de ontbinding van de Kamer op 30 november
aanstaande te 00.00 uur. Dat betekent dat de laatste
bijeenkomst zal zijn op woensdag 29 november om 15.15
uur. Dat is een iets ander moment dan eerder aan u
gecommuniceerd is. De laatste bijeenkomst van deze
Kamer zal zijn op woensdag 29 november om kwart over
drie ’s middags. Op grond van hetzelfde besluit bepaal ik
het tijdstip van de eerste bijeenkomst van de nieuw
gekozen Kamer op donderdag 30 november om 15.00
uur.
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Voordat ik de vergadering sluit, wil ik heel kort nog
iets tegen u zeggen. Morgen, maar ik moet nu zeggen
vandaag, begint het verkiezingsreces. Vandaag begint het
verkiezingsreces. Onze volgende vergadering zal zijn,
zoals net is vastgesteld, op 29 november aanstaande. Dat
is de laatste vergadering van de Kamer in de huidige
samenstelling, zoals wij hier met elkaar samen zijn. Wij
nemen dan afscheid van de leden die in de nieuwe
Kamer niet terugkeren. Voor velen is dat de vervulling
van hun eigen wens, voor anderen zal het een teleurstelling zijn. Allen zal het met enige weemoed vervullen. Dat
geldt ook voor mijzelf. Tot dat moment bent en blijft u
allen volksvertegenwoordiger met alle rechten en
plichten die deze mooie en verantwoordelijke functie
meebrengt.
De Kamer, het huis van de democratie, gaat de
komende weken tijdens het verkiezingsreces uiteraard
niet op slot. De medewerkers van de Kamer zullen u
waar nodig met raad en daad terzijde staan. Mocht het
nodig zijn, dan komt de Kamer of een Kamercommissie
uiteraard terug voor overleg. Ik hoop voor degenen die
op verkiezingscampagne zijn dat het niet nodig is, maar
uiteraard kan die mogelijkheid nooit worden uitgesloten.
Het behoort ook tot de rechten van de Kamer.
Wij hebben een paar zeer drukke weken achter de rug.
Ik dank iedereen, de leden, maar vooral ook de medewerkers van de Kamer, van de fracties en van de departementen, voor het feit dat de behandeling van de
begrotingen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Buitenlandse Zaken, Defensie, Economische Zaken,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en van het Belastingplan is afgerond. Ook zijn wij
erin geslaagd, een paar andere belangrijke onderwerpen,
zoals het wetsvoorstel Werken aan winst, af te ronden.
Ook vond tot laat in deze avond het indringende debat
over de Schipholramp plaats. Ik wil nog eens het
initiatiefwetsvoorstel over de parlementaire enquête
noemen van de leden Klaas de Vries, Van de Camp,
Griffith en Van der Staaij, en de twee initiatiefwetsvoorstellen van mevrouw Noorman en de heer Hofstra,
die vanavond zijn aangenomen.
Velen van u hebben een aantal zeer drukke weken
voor de boeg. Ik wens u veel plezier en ook veel succes
toe bij al uw werkzaamheden in de komende weken, en
een in alle opzichten geslaagde verkiezingscampagne.
Voor mij, als uw Voorzitter, mag u allemaal winnen!
Sluiting 02.07 uur
©
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:
1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de
voorstellen van (rijks)wet:
Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot
activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het
gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) (30844);
Wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in
verband met wijzigingen in de inrichting van de Raad
voor cultuur en met invoering van een gedifferentieerd
systeem van subsidieverstrekking ten behoeve van
cultuuruitingen (30847).
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Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende
stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;
2. de volgende brieven:
een, van de minister-president, minister van Algemene
Zaken, over de verstrekking van een gedeelte van een
notitie (29454, nr. 15);
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten
geleide van aanbieding van drie fiches (22112, nr. 467);
twee, van de ministers van Buitenlandse Zaken en
voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:
een, inzake de VN-herzieningsconferentie kleine en lichte
wapens (22054, nr. 113);
een, over de actuele stand van zaken Afghanistan (27925,
nr. 237);
twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:
een, ten geleide van verslag werkbezoek aan Indonesië
(26049, nr. 55);
een, inzake beantwoording vragen van het lid Kant
(30548, nr. 4);
twee, van de minister van Justitie, te weten:
een, inzake reactie NOS-uitzending over de reorganisatie
plannen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (24587,
nr. 200);
een, inzake schriftelijke beantwoording vragen
wetgevingsoverleg Wijziging van de Faillissementswet in
verband met herziening van de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen (29942, nr. 23);
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, inzake de schriftelijke antwoorden
onderwerpen C1000 en GMS/NMS (25124, nr. 52);
twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, te weten
een, inzake schriftelijke beantwoording vragen van het lid
Vergeer over het btw-tarief gecombineerde leermiddelen
(30800-VIII, nr. 48);
een, ten geleide van Jaarwerkplan 2007 (30800-VIII, nr.
49);
een, van de minister van Financiën, ten geleide van
verslag van de Ecofinraad ( 21501-07, nr. 539);
een, van de minister van Defensie, over de tijdelijke
vrijstelling van uitzending van mannelijke militairen met
jonge kinderen (30800-X, nr. 38);
een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, over de modernisering van
het huurbeleid (30595, nr. 14);
een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de uitkomsten eerste lezing in Europees Parlement (30175, nr. 21);
zes,van de minister van Verkeer en Waterstaat, te
weten:
een, over aanvullend onderzoek naar de ontwikkeling van
het openbaar vervoer (23645 en 30421, nr. 145);
een, ten geleide van werkprogramma van de Commissie
van advies inzake de waterstaatwetgeving (28966, nr. 9);
een, over de problematiek rond spoorwegovergangen
(29893 en 29892, nr. 38);
een, over de voortgang van de concretisering van de
ecosysteembenadering (30195, nr. 15);
een, over de stand van zaken aanpak knelpunt op de A27
bij Gorinchem (30800-A, nr. 17);
een, over de rol van het CBP bij de planstudie SchipholAmsterdam-Almere (30687, nr. 6);
zes, van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, te weten:

een, over de voortgang van de administratieve lasten en
lastenverlichting op het departement (29515, nr. 166);
een, over het onderzoek maatschappelijke weerstand in
de schapenhouderij (29683, nr. 10);
een, ten geleide van publicatie ’’Het Nederlandse
Agrocluster op de wereldkaart’’ (29939, nr. 4);
een, ten geleide van verslag 58ste jaarvergadering van
de Internationale Walvisvaart Commissie (WC) (30800XIV, nr. 9);
een, over de voortgang van de implementatie van het
advies van ICOM (30800-XIV, nr. 10);
een, ten geleide van ’’Eindevaluatie departementale
MKZ-oefening 2006’’ (30800-F, 27622, nr. 4);
zeven, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:
een, over het kabinetsstandpunt Toekomst PBO (25695,
nr. 43);
een, ten geleide van rapport ’’De eerste stappen’’ (28447,
nr. 139);
een, inzake beantwoording van het lid Verburg over een
blinde jongen die werk kan krijgen (28719, nr. 40);
een, over de verteerbaarheid van de gevolgen van
zwangerschap (29497 en 30800, nr. 19);
een, over de ingediende motie van de leden Bussemaker
en De Vries ondersteuning van sociale ondernemingen
(30034 en 28333, nr. 80);
een, over de stand van zaken discussie over de parameters (30413, nr. 90);
een, inzake het conceptbesluit wet verplichte Beroepspensioenregeling (30655, nr. 17);
drie, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, te weten:
een, over de ’’Aanpak onwillige jongeren’’ (23972, nr. 87);
een, inzake overzicht van de (voorgenomen) inspectieactiviteiten van Arbeidsinspectie gevaarlijke stoffen
(25883, nr. 88);
een, inzake wijziging van de duur van uitkering (30650,
nr. 21);
een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, over de beantwoording motie-Kant/Azough (22894,
nr. 112);
een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, ten geleide van uitslagen van onderzoeken in de sector schippersinternaten (29214 en 29815, nr.
18);
een, van het Presidium, inzake verzoek van de vaste
commissie voor Economische Zaken onderzoek naar
doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid
uitvoering subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteitsprocedure MEP (28665, nr. 85);
een, van de leden Klaas de Vries, Van de Camp,
Griffith en Van der Staaij, inzake het vertrek uit de Kamer
van Klaas de Vries, de eerste ondertekenaar inzake
Voorstel van wet van de leden Van de Camp, Boelhouwer, Griffith en Van der Staaij houdende regels over
de parlementaire enquête (Wet op de parlementaire
enquête 200.) (30415, nr. 15):
een, van het lid Noorman-den Uyl, over het Wetsvoorstel Vazalo (29948, nr. 17);
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van
rapport ’’Werklozen zonder startkwalificatie’’ (30851);
een, van de commissie voor Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, inzake richtlijn van
het Europees Parlement van de Raad houdende instelling
van een raamwerk voor de bescherming van de bodem
(30839, nr. 4);
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een, van de tijdelijke commissie subsidiariteitstoets,
houdende instelling van een kader voor de bescherming
van de bodem (30839, nr. 5);
een, van de collegevoorzitter van Actal, over de
vermindering van administratieve lasten voor het
bedrijfsleven (29515, nr. 165).
Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;
3. de volgende brieven:
een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van
Activiteitenbesluit;
een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake
afwijzing rijkssubsidie herstel asfaltbekleding zeedijk
Zwarte Haan;
een, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over Alternatieve benadering SCP vaststelling
armoedegrens;
twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, te weten:
een, over wetenschappelijke opleiding voor verloskundigen;
een, inzake toename aantal waarnemers in de eerste
lijnzorg;
een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, over knelpunten AWBZ 2006.
De Voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan
de betrokken commissies en niet te drukken;
4. de volgende brief:
een, van minister van Financiën, inzake bezwaarschrift
beschikking Zorgtoeslag Voorschot 2006.
De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de
betrokken commissie.
©
De Voorzitter, de Eerste ondervoorzitter en de
Tweede ondervoorzitter stellen voor, te stellen in
handen van
a. de vaste commissies voor Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap:
- Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake deregulering en administratieve
lastenverlichting (DAL) (30853);
b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer:
- Wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins
ondergeschikte aard aan te brengen in de Wet geluidhinder en enkele andere wetten (30848);
c. de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit:
- Wijziging van de Landbouwkwaliteitswet in verband
met onder meer het vervallen van de aansluitplicht
(30852).

Tweede Kamer

Presidiumbesluit

31 oktober 2006
TK 19

19-1477

