
Voorzitter: Verbeet

Tegenwoordig zijn 142 leden, te weten:

Agema, Anker, Aptroot, Arib, Atsma, Van Baalen, Van
Beek, Besselink, Biskop, Blanksma-van den Heuvel, Blok,
Blom, Van Bochove, Boekestijn, Van Bommel, Bosma,
Bouchibti, Bouwmeester, Brinkman, Ten Broeke, Van der
Burg, Van de Camp, Cramer, Van Dam, Depla, Dezentjé
Hamming, Dibi, Tony van Dijck, Jasper van Dijk, Jan
Jacob van Dijk, Van Dijken, Dijsselbloem, Duyvendak,
Eijsink, Ferrier, Fritsma, Van Geel, Van Gennip, Van Gent,
Gerkens, Van Gerven, Gesthuizen, Van Gijlswijk, Gill’ard,
Graus, Griffith, Van Haersma Buma, Halsema, Van der
Ham, Hamer, Haverkamp, Heerts, Heijnen, Van Heugten,
Van Hijum, Ten Hoopen, Irrgang, Jacobi, Jager, Jansen,
Joldersma, Jonker, Kalma, Kamp, Kant, Karabulut,
Knops, Koopmans, Koppejan, Jules Kortenhorst, Roland
Kortenhorst, Koşer Kaya, Kraneveldt-van der Veen, De
Krom, Kuiken, Langkamp, Leerdam, Van Leeuwen,
Leijten, Lempens, Luijben, Madlener, Marijnissen,
Mastwijk, Van Miltenburg, Neppérus, De Nerée tot
Babberich, Nicolaï, Omtzigt, Ormel, Ortega-Martijn,
Ouwehand, De Pater-van der Meer, Pechtold, Peters,
Polderman, Poppe, Van Raak, Remkes, Roefs, Roemer, De
Rooij, De Roon, De Rouwe, Rutte, Samsom, Schermers,
Schinkelshoek, Schippers, Schreijer-Pierik, Slob, Smeets,
Snijder-Hazelhoff, Spekman, Spies, Van der Staaij, Sterk,
Tang, Tichelaar, Timmer, Van Toorenburg, Ulenbelt, Van
der Veen, Van Velzen, Verbeet, Verdonk, Vermeij, Vietsch,
Van der Vlies, Voordewind, Vos, Jan de Vries, Van
Vroonhoven-Kok, Waalkens, Weekers, Wiegman-van
Meppelen Scheppink, Wilders, Willemse-van der Ploeg,
De Wit, Wolbert, Wolfsen en Zijlstra,

en de heer Bos, viceminister-president, minister van
Financiën, de heer Rouvoet, viceminister-president,
minister voor Jeugd en Gezin, de heer Hirsch Ballin,
minister van Justitie, mevrouw Ter Horst, minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw
Verburg, minister van Landbouw, Natuur en Voedsel-
kwaliteit, de heer Klink, minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart,
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mevrouw Dijksma, staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de heer Heemskerk, staatssecre-
taris van Economische Zaken, en mevrouw Bussemaker,
staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

©

De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mee dat de
volgende leden zich hebben afgemeld:

Çörüz, Thieme, Hessels en Bilder.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet buiten-

gewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitenge-
woon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de
Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet, de Wet
uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en
de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
1940-1945 in verband met de toekenning van een
toeslag ter compensatie van de inkomensafhanke-
lijke bijdrage, bedoeld in artikel 41 en de bijdrage,
bedoeld in artikel 69, tweede lid, van de Zorg-
verzekeringswet (31130);

- het wetsvoorstel Aanvulling van de Algemene
wet bestuursrecht met een regeling over samen-
hangende besluiten (Wet samenhangende besluiten
Awb) (30980).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en,
na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 12 december 2007 over de
Trendnota arbeidszaken overheid.
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De heer Brinkman (PVV): Voorzitter. Ik dien drie moties
in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
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overwegende dat een dubbele nationaliteit een dubbele
loyaliteit teweeg kan brengen;

constaterende dat een dubbele loyaliteit absoluut
onwenselijk is voor ambtenaren, daar zij in eerste
instantie de Nederlandse belangen zouden moeten
behartigen;

verzoekt de regering, geen ambtenaren meer aan te
stellen met een dubbele nationaliteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Brinkman, Wilders, Agema en Tony van Dijck. Naar mij
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 17 (31201).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het dragen van een hoofddoek voor
moslima’s een anti-integratief karakter heeft;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat in Nederland een
ambtenaar in overheidsgebouwen een hoofddoek draagt,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden
Brinkman, Wilders, Agema en Tony van Dijck. Naar mij
blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 18 (31201).

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit het Sociaal Jaarverslag Rijk 2006
blijkt dat in de schalen 17 en hoger in totaal 66,9%
rijksambtenaren een bijzondere beloning heeft ontvan-
gen;

overwegende dat dit in vergelijking met het percentage
van 14 voor de schalen 1-4, een zeer hoog percentage is
voor rijksambtenaren, die reeds goed worden betaald;

verzoekt de regering, voor de groep rijksambtenaren in
de schalen 17 en hoger een plafond in te stellen van
maximaal 14% in 2008, aan wie een bijzondere beloning
toegekend kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Brinkman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 19 (31201).
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Mevrouw Van der Burg (VVD): Voorzitter. Wij hebben
vorige week een constructief algemeen overleg gehad.
Op één punt bleef er onduidelijkheid bestaan. Om die
reden dien ik de volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering zich, met het oog op het
bevorderen van diversiteit, oriënteert op het gebruik van
’’anoniem solliciteren’’;

van mening dat het oplossen van het probleem van
discriminatie op de arbeidsmarkt niet bij sollicitanten
moet worden neergelegd;

van mening dat elke sollicitant gewoon voor zijn naam,
nationaliteit en geboorteplaats moet kunnen uitkomen;

verzoekt de regering, niet over te gaan tot het invoeren
van ’’anoniem solliciteren’’ noch tot een experiment
daarmee,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door het lid
Van der Burg. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan
voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 20 (31201).

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.
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Minister Ter Horst: Voorzitter. Allereerst ga ik in op de
motie van de heer Brinkman over de dubbele nationali-
teit. Er is iets minder dan een jaar geleden in deze Kamer
reeds uitgebreid over dit onderwerp gesproken. Het
standpunt van het kabinet is dat de dubbele nationaliteit
niets te maken heeft met loyaliteit. Met het afleggen van
de ambtseed door ambtenaren wordt trouw aan de
Grondwet, de constitutionele ordening en alle normen
die voor de desbetreffende functie gelden, uitgesproken.
Daarbij gaat het het kabinet om loyaliteit en niet om
nationaliteit. Derhalve ontraad ik aanneming van die
motie.

Vervolgens ga ik in op de motie van de heer Brinkman
over het dragen van een hoofddoek door moslima’s. Het
kabinet is het niet met de indiener eens dat het
onwenselijk is dat in Nederland een ambtenaar in
overheidsgebouwen een hoofddoek draagt. Ambtenaren
hebben grondrechten. Daar valt de vrijheid van
godsdienst onder. Beperkingen van die vrijheid moeten
hun oorsprong vinden in redenen zoals veiligheid,
functionaliteit en de noodzaak tot onpersoonlijke
gedragsuitoefening. Daar valt het dragen van een
hoofddoek als het gaat over ambtenaren in den brede
niet onder. Ten aanzien van politieagenten met hoofd-
doekjes heeft de Kamer een motie ingediend. Op dat
punt zal het kabinet nog met een reactie komen. Echter,
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waar het gaat om ambtenaren in den brede voelt het
kabinet er niets voor om zo’n algemene uitspraak te
ondersteunen. Derhalve wijzen wij de voorliggende
motie van de heer Brinkman af.

Dan kom ik te spreken over de motie van de heer
Brinkman over de bijzondere beloningen. In het
algemeen overleg heb ik gezegd dat ook ik een scheef-
heid signaleer en dat ik geen reden zie waarom die er
zou moeten zijn. Bijzondere beloningen zijn er voor
iedereen die een bovengemiddelde prestatie levert. Ik
heb gezegd dat ik de departementen via de sg’s of
anderszins via de leden van het kabinet erop zal
aanspreken. Ik vind het echter wel heel erg ver gaan om
een percentage zoals in de motie verwoord, als
maximum op te leggen. Ik kan in het geheel niet overzien
of 14% reëel is. Bovendien moet men de macht van de
minister van Binnenlandse Zaken ook niet overschatten.
Het is namelijk niet zo dat ik al die bijzondere beloningen
aan rijksambtenaren zelf uitreik. Het zou een hele
bureaucratie met zich brengen om ervoor te zorgen dat
er een centrale sturing van kan uitgaan. De opmerking
van de heer Brinkman als zodanig vind ik terecht. Ik zal
er ook aandacht aan geven. Ik ga ervan uit dat hij het
kabinet op dit punt vertrouwen wil geven. Bij het
jaarverslag 2008 zal dan wel blijken of er veranderingen
zijn opgetreden. In 2007 zijn de bijzondere beloningen
voor een deel namelijk al verleend, althans als ik mijn
eigen departement daarbij als voorbeeld mag nemen.

Zoals de laatste motie van de heer Brinkman wel
suggereert is het kabinet helemaal niet van plan om over
te gaan tot invoering van anoniem solliciteren. Ik heb
ook helemaal niet gezegd dat de regering overweegt om
met een experiment anoniem solliciteren over te gaan.
Het enige wat ik heb gezegd is dat het kabinet anoniem
solliciteren als instrument om te determineren of er
sprake is van discriminatie op grond van geslacht,
leeftijd, etniciteit et cetera interessant vindt. Dat is dus
heel wat anders dan wanneer je het invoert als instru-
ment om kandidaten met een andere dan de doorsnee
achtergrond te selecteren.

Ik heb verder gezegd dat wij benieuwd zijn naar
experimenten die in Nederland op dat punt lopen. Wij
zullen kijken of die daadwerkelijk leiden tot een hoger
percentage mensen dat niet tot de mainstream behoort.
Ik kan niets anders zeggen dan dat deze motie geheel
overbodig is. Dat is ook de reden waarom ik de
aanneming ervan ontraad.

De voorzitter: Ik dank u voor uw toelichting en uw
oordeel. Ik wens u goede feestdagen.

Minister Ter Horst: Dank u wel.

De beraadslaging wordt gesloten.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

Aan de orde is het debat naar aanleiding van een
algemeen overleg op 5 december 2007 over voorzienin-
gen voor 0-4 jarigen.
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Mevrouw Hamer (PvdA): Voorzitter. In het algemeen
overleg over voorzieningen voor kinderen van nul tot

vier jaar in relatie tot de kinderopvang hebben wij onder
meer gesproken over de harmonisatie van de regelge-
ving van voorzieningen. In het beleidsprogramma van de
regering staat daarover het volgende: ’’De middelen
worden ingezet voor de harmonisatie van de regelgeving
van kinderopvang en peuterspeelzalen voor VVE en
taalachterstanden en voor het ramingsrisico kinderop-
vang.’’ Mijn fractie hecht hieraan grote waarde. Dat geldt
ook voor het kabinet, gelet op de enveloppe van 700
mln. die hiervoor is uitgetrokken. Het wachten is nu nog
op de regelgeving die dit mogelijk kan maken. Intussen
zijn er in het veld al tal van initiatieven op het gebied van
de harmonisatie en integratie van voorzieningen van
peuterspeelzalen en kinderopvang. Mijn fractie zou het
zonde vinden als deze goede initiatieven geen doorgang
kunnen vinden vanwege het feit dat de regelgeving nog
achterloopt. Om de regering op dit vlak alvast een zetje
in de goede richting te geven, dien ik daarom de
volgende motie in.

Motie

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de harmonisatie van de regelgeving
van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang een
breed gedragen wens is;

constaterende dat wetgeving hiervoor nog in voorberei-
ding is;

overwegende dat in verschillende gemeenten peuter-
speelzalen en kinderopvanginstellingen al graag een start
met de onderlinge samenwerking zouden willen maken;

verzoekt de regering, de subsidieregeling kinderopvang
op te hogen tot een bedrag van 15 mln. om ook
initiatieven tot samenwerking tussen peuterspeelzalen en
kinderopvang te stimuleren en daarvoor dekking te
vinden binnen de beschikbare middelen voor kinderop-
vang;

verzoekt de regering, bij het beschikbaar stellen van
middelen aan deze samenwerkingsverbanden tussen
kinderopvang en peuterspeelzalen aandacht te besteden
aan de volgende elementen, zodat mede ook een
meerwaarde voor andere samenwerkingsverbanden
ontstaat:
- in het samenwerkingsverband wordt nadrukkelijk
aandacht besteed aan de ontwikkelingsstimulering van
kinderen;
- het samenwerkingsverband levert een extra inspanning
om kinderen uit de doelgroep VVE te bereiken;
- het samenwerkingsverband moet informatie opleveren
over de meerwaarde van de samenwerking tussen
peuterspeelzalen en kinderopvang;
- het samenwerkingsverband moet informatie opleveren
over de kwaliteitsbewaking ten aanzien van de
ontwikkelingsstimulering van kinderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden

Ter Horst
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