Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg van heden over diverse onderwerpen rondom arbeidsongeschiktheid.
De voorzitter: Ik heet de minister van harte welkom. Ik
maak de leden erop attent dat er uitsluitend moties
kunnen worden ingediend.
©
De heer Van Hijum (CDA): Voorzitter. Ik dien de
volgende motie in.
Motie
De Kamer,
De heer Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

gehoord de beraadslaging,

© M. Sablerolle – Gouda

terwijl er geen sprake is van een internationaal verbod.
Deze motie komt niet overeen met het Nederlandse
standpunt. Een dergelijke uitspraak ondergraaft
bovendien de Nederlandse onderhandelingspositie,
terwijl het streven is om zoveel mogelijk landen ervan te
overtuigen dat het gebruik van clustermunitie aan
bepaalde regels gebonden moet worden en dat het
gebruik van bepaalde typen verboden moet worden. Ik
ontraad aanvaarding van deze motie dan ook ten
stelligste.
In haar motie bepleit mevrouw Van Velzen in wezen
een wapenembargo tegen Kazachstan. Dat gaat verder
dan de internationale sancties. In deze motie wordt
gevraagd om de doorvoer van wapens afkomstig van
bondgenoten die al een toets hebben uitgevoerd,
opnieuw aan een toets te onderwerpen. De bondgenoten
hebben een exportregime dat aan alle standaarden
voldoet en ook aan de criteria die wij zelf hebben
geformuleerd. Als wij onze eigen bondgenoten niet
vertrouwen, waarom zitten wij dan nog in dat bondgenootschap? In het kader van de EU spreken de bondgenoten elkaar aan op de voorwaarden waaraan een
exportvergunning moet voldoen. De wapenexportcriteria
zijn helder, ook als het gaat om mensenrechten. Indien
wordt gevreesd dat die wapens gebruikt worden voor het
schenden van mensenrechten, dan zal op grond daarvan
een negatief oordeel worden geveld op basis van het
tweede criterium. Ook aanneming van deze motie
ontraden wij.
Voorzitter. De staatssecretaris heeft de overige moties
van een oordeel voorzien. Uit het oogpunt van buitenlandse politiek ontraad ik met name de toets van de
bondgenoten ten stelligste. Daarmee plaatsen wij
vraagtekens bij het exportregime van onze bondgenoten
en dat willen wij niet.
De beraadslaging wordt gesloten.
De voorzitter: Ik dank de minister en staatssecretaris
voor de vlotte beantwoording. Hedenavond zal over de
moties worden gestemd.

Tweede Kamer

Arbeidsongeschiktheid

constaterende dat met name kleinere bedrijven voor
re-integratie van hun gedeeltelijk arbeidsgeschikte
werknemers zijn aangewezen op re-integratie in het
tweede spoor, ofwel passende functies bij een andere
werkgever;
overwegende dat veel werkgevers niet beschikken over
een netwerk waarmee zij in contact kunnen komen met
andere werkgevers die passende functies aanbieden;
voorts overwegende dat samenwerking tussen werkgevers in de regio en binnen branches een goede werking
van de arbeidsmarkt kan versterken en het perspectief op
re-integratie voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers kan verbeteren;
verzoekt de regering om initiatieven tot de oprichting van
regionale netwerken (poortwachtercentra) actief te
ondersteunen in de opstartfase en de dienstverlening
van UWV richting deze netwerken te verbeteren, zodat
voor gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemers een
infrastructuur van ’’werk naar werk’’ tot stand wordt
gebracht,
en gaat over tot de orde van de dag.
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Van Hijum en Heerts. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende
ondersteund.
Zij krijgt nr. 92 (28333).
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Minister Donner: Voorzitter. Wij hebben zojuist een
algemeen overleg over herkeuring en re-integratie
afgerond. Daarin heb ik met zoveel woorden bevestigd
wat ik ook al heb gezegd bij de opening van het
poortwachterscentrum in Noord-Holland. Ik steun het
starten van deze centra actief. Ik zal bezien hoe de
dienstverlening van het UWV aan deze centra nader
vorm moet krijgen. Ik zal overigens niet overgaan tot het
systematisch subsidiëren van poortwachterscentra, want
dat ondergraaft de levensvatbaarheid van deze centra.
Kortom, ik laat het oordeel over deze motie aan de
Kamer over.
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Donner
De beraadslaging wordt gesloten.
Motie
De voorzitter: Aan het eind van de avond zal over de
motie worden gestemd.
Minister Donner: Wilt u mij hedenavond excuseren als
over deze motie en die van gisterenavond wordt
gestemd?
De voorzitter: Als er bij de stemmingen maar leden van
het kabinet aanwezig zijn die namens u instemmend
kunnen knikken.
Minister Donner: En als ze ’’neen’’ schudden?
De voorzitter: Dan zult u helaas zelf moeten komen. Ik
zou uw collega’s aanraden om te knikken.
De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 28 juni 2007 over de evaluatie
van de Elektriciteitswet en de Gaswet in verband
met een onafhankelijk netbeheer.

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer
is gehoord over het slaan van het Koninklijk Besluit voor
de daadwerkelijke splitsing van energiebedrijven in het
kader van de Wet onafhankelijk netbeheer;
constaterende dat de minister van Economische Zaken
eerder heeft toegezegd twee keer per jaar beide Kamers
te rapporteren over de uitvoering van de motie-Doek/
Sylvester c.s. (30212, H) om het groepsverbod onder
voorwaarden te effectueren;
overwegende dat de minister van Economische Zaken
het groepsverbod zal effectueren en genoemde
rapportages derhalve achterwege kunnen blijven;
voorts overwegende dat het van belang is dat de
voortgang van de daadwerkelijke implementatie van de
Wet onafhankelijk netbeheer gedurende de implementatiefase voortdurend wordt gemeten;
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De heer Zijlstra (VVD): Voorzitter. Hierbij dien ik de
volgende twee moties in.

verzoekt de regering om de toegezegde DTe-onderzoeken
hiervoor te benutten en de Kamer iedere zes maanden te
rapporteren over de voortgang,
en gaat over tot de orde van de dag.

Motie
De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Zijlstra. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 60 (30212).

De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
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constaterende dat uit de evaluatie van de Elektriciteit- en
Gaswet 1998 naar voren komt dat de gasmarkt momenteel niet goed functioneert;
constaterende dat in de evaluatie wordt aangegeven dat
de toezichthouder DTe uit hoofde van de Elektriciteit- en
Gaswet 1998 niet over instrumenten en/of bevoegdheden
beschikt om het functioneren van de gasmarkt te
bevorderen;

De heer Jansen (SP): Voorzitter. Ik wil eveneens twee
moties indienen.
Motie
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het juridisch advies wordt aangegeven dat een wetswijziging noodzakelijk is om te komen
tot een beter functionerende gasmarkt en toezicht
daarop;

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Zijlstra, Crone en Jansen. Naar mij blijkt, wordt zij
voldoende ondersteund.
Zij krijgt nr. 59 (30212).

overwegende dat:
- de minister van Economische Zaken het voornemen
heeft om het Koninklijk Besluit te slaan waarmee het
groepsverbod voor netbeheerders in de energiesector
geëffectueerd wordt;
- recent onderzoek van de NMa heeft bevestigd dat het
met het publieke en onafhankelijke netbeheer in
Nederland, in vergelijking met andere EU-lidstaten, goed
gesteld is;
- de minister van Economische Zaken het voornemen
heeft om op korte termijn in overleg te treden met de
lagere overheden die eigenaar zijn van de ongesplitste
energiebedrijven om de maatschappelijke controle van
de aandeelhouders te verbeteren;
- de regering opgeroepen is, op 1 november 2007 een
eerste rapportage te voorzien over de bevindingen van
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verzoekt de regering, de instrumenten en bevoegdheden
van de DTe uit te breiden, zodat zij op effectieve wijze het
functioneren van de gasmarkt kan bevorderen en de
hiervoor noodzakelijke wetswijzigingen zo spoedig
mogelijk aan de Kamer voor te leggen,
en gaat over tot de orde van de dag.

Elektriciteitswet
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