Regeling van werkzaamheden
De voorzitter: Ik stel voor, toe te voegen aan agenda
van volgende week:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Advocatenwet en de
Wet op het notarisambt in verband met het verruimen
van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk
optreden tegen advocaten en notarissen (31385);
- het wetsvoorstel Aanpassing van de wet van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970
te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de
verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en
handelszaken (Stb. 653), de wet van 24 december 1958,
houdende uitvoering van het op 1 maart 1954 te
’s-Gravenhage ondertekende verdrag betreffende de
burgerlijke rechtsvordering (Stb. 677) en de wet van
12 juni 1909 tot uitvoering van het op 17 juli 1905 te
’s-Gravenhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stb. 141) aan de Uitvoeringswet
EG-bewijsverordening (31286);
- het wetsvoorstel Tijdelijke regels voor experimenten
met een gebiedsgerichte bestemmingsheffing ten
behoeve van aanvullende activiteiten van samenwerkende ondernemers mede in het publiek belang
(Experimentenwet BGV-zones) (31430);
- het wetsvoorstel Uitvoering van richtlijn nr. 2007/63/EG
van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 13 november 2007 tot wijziging van Richtlijn nr.
78/855/EEG van de Raad en Richtlijn nr. 82/891/EEG van
de Raad wat betreft de verplichte opstelling van een
verslag van een onafhankelijke deskundige bij fusies of
splitsingen van naamloze vennootschappen (31334).

tweede set is gericht aan de staatssecretaris van
Defensie en betreft verarmd uranium.
De voorzitter: Wij zullen een rappel sturen aan het
kabinet.
Aan de orde is de voortzetting van:
- de algemene politieke beschouwingen naar
aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar
2009 (31700).
De voorzitter: Wij gaan door met de beantwoording van
de minister-president.
De beraadslaging wordt hervat.
©

Mevrouw Van Velzen (SP): Voorzitter. Ik verzoek u om
bij het kabinet aan te kloppen om antwoord te krijgen op
twee sets Kamervragen die ik op 24 juni heb ingediend.
De ene set vragen is gericht aan de staatssecretaris van
Justitie en betreft de nazorg aan ex-gedetineerden en de

Minister Balkenende: Mevrouw de voorzitter. Ik was
gebleven bij punt 2, het onderdeel economie algemeen.
Ik zal stilstaan bij het totaalakkoord kenniseconomie,
waar de heer Pechtold over sprak. Ik zal ook stilstaan bij
de Nota Mobiliteit en bij de Deltawet.
De heer Pechtold vraagt het kabinet om meer te
investeren en om te werken aan een totaalakkoord voor
tien jaar ten behoeve van de kenniseconomie. Hij vraagt
zeer terecht aandacht voor dit onderwerp. In de vorige
kabinetsperiode is, zoals bekend, op initiatief van het
Eerste Innovatieplatform een kennisinvesteringsagenda
opgesteld. Dit was een publiek-private agenda, een
gezamenlijk richtsnoer, dat voor het kabinet een
belangrijke inspiratie is geweest bij de formatie. Wij zijn
als kabinet stevig op weg om maatregelen in de geest
van deze agenda uit te voeren. Dit kabinet geeft een
grote financiële impuls aan onderwijs, kennis en
innovatie, oplopend tot een bedrag van circa 2 mld.
additionele middelen per jaar in 2011. Daarnaast geven
wij forse impulsen via het FES. Naast deze financiële
impulsen zijn andere maatregelen van belang, zoals het
versoepelen van de mogelijkheden voor kennismigranten
en de genoemde verlaging van de regeldruk.
Dit kabinet zet dus een reeks stappen. De kennisinvesteringsagenda van het IP bevat een oproep aan alle
partijen, publieke en private. De overheid zet de eerste
stap. Bedrijven, kennisinstellingen, onderwijsinstellingen,
regionale spelers, de NWO, het mkb en financiële
instellingen worden ertoe opgeroepen om hun bijdragen
te leveren aan die agenda. Zoals wellicht bekend, worden
al deze partijen scherp gehouden door de oorspronkelijke
opstellers van deze agenda. Sommigen daarvan zijn lid
van het Tweede Innovatieplatform. Dit vindt plaats in
vergaderingen van het IP, maar ook in het openbaar. Eind
september zal er een presentatie zijn van de heer
Rinnooy Kan, Met het oog op de toekomst.
Dan de vraag van de heer Pechtold. Ik benadruk dat de
stappen van dit kabinet worden gezet met het oog op
een voortzetting en intensivering in de jaren na 2011. Tot
slot zijn ook andere maatregelen van belang, zoals het
versoepelen van de mogelijkheden voor kennismigranten, de in de kennisinvesteringsagenda genoemde
verlaging van de regeldruk, de herziening van het
faillissementsrecht, de vraagsturing van TNO aan grote
technologische instituten en het introduceren van extra
prikkels in het hoger onderwijs, bijvoorbeeld de
vernieuwing van de kwaliteitszorg en de introductie van
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Voorts stel ik voor, toe te voegen aan de agenda van
30 september en 1 en 2 oktober:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns en de Wet op de
verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van
enkele andere produkten in verband met Richtlijn nr.
2007/74/EG van de Raad van de Europese Unie van
20 december 2007 (PbEU L 346) (Implementatie
aanpassing reizigersvrijstelling) (31493);
- het wetsvoorstel Wijziging van de Paspoortwet in
verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie (31324).
Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt
besloten.
De voorzitter: Het woord is aan de heer Ten Hoopen.
De heer Ten Hoopen (CDA): Mevrouw de voorzitter. Ik
verzoek u om de stemmingen over de ingediende moties
over de marktwerking te verzetten naar dinsdag
30 september.
De voorzitter: Wij zullen tegemoetkomen aan dit
verzoek.
Het woord is aan mevrouw Van Velzen.
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