
Voorzitter: Timmerman-Buck

Tegenwoordig zijn 57 leden, te
weten:

Van de Beeten, Bemelmans-Videc,
Van den Berg, Bierman-Beukema toe
Water, Broekers-Knol, Van den
Broek-Laman Trip, Van Dalen-
Schiphorst, Dees, Doek, Doesburg,
Dölle, Van Driel, Dupuis, Eigeman,
Essers, Van Gennip, De Graaf,
Hamel, Van Heukelum, Hoekzema,
Ten Hoeve, Jurgens, Kalsbeek-
Schimmelpenninck van der Oije,
Ketting, Klink, Kox, Van der Lans,
Van Leeuwen, Lemstra, Van der
Linden, Linthorst, Luijten, Maas-de
Brouwer, Meindertsma, Middel, Van
Middelkoop, Noten, Van den Oosten,
Pastoor, Van Raak, Rabbinge,
Rosenthal, Russell, Schouw,
Schuurman, Swenker, Tan, Terpstra,
Van Thijn, Timmerman-Buck,
Vedder-Wubben, Walsma, Werner,
Westerveld, Witteman, Witteveen en
Woldring,

en mevrouw Van der Hoeven,
minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en mevrouw Dekker,
minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer.
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De voorzitter: Ik deel aan de Kamer
mede dat zijn ingekomen berichten
van verhindering van de leden:

Biermans, wegens verblijf buitens-
lands;

Putters en Van Gennip, wegens
verblijf buitenslands, ook morgen;

Slagter-Roukema en Meulenbelt,
wegens bezigheden elders.

Deze berichten worden voor
kennisgeving aangenomen.

De voorzitter: De ingekomen
stukken staan op een lijst, die in de
zaal ter inzage ligt. Op die lijst heb ik
voorstellen gedaan over de wijze van
behandeling. Als aan het einde van
de vergadering daartegen geen
bezwaren zijn ingekomen, neem ik
aan, dat de Kamer zich met de
voorstellen heeft verenigd.

(Deze lijst is, met de lijst van
besluiten, opgenomen aan het einde
van deze editie.)

De voorzitter: Op verzoek van de
fracties van het CDA en de SGP stel
ik voor van de agenda af te voeren
de wetsvoorstellen:
- Aanpassing van de Rijkswet op het
Nederlanderschap en de Rijkswet
van 21 december 2000 tot wijziging
van de Rijkswet op het Nederlander-
schap met betrekking tot de
verkrijging, de verlening en het
verlies van het Nederlanderschap
(Stb. 618), mede in verband met de
totstandkoming van de Wet
conflictenrecht geregistreerd
partnerschap (28836) (R1735);
- Regeling van het conflictenrecht
met betrekking tot het geregistreerd
partnerschap (Wet conflictenrecht
geregistreerd partnerschap) (28924).
Op verzoek van de fractie van de

VVD stel ik voor van de agenda af te
voeren het wetsvoorstel Wijziging
van de Drank- en Horecawet in
verband met de introductie van de
bestuurlijke boete (29299).

Overeenkomstig de voorstellen van
de voorzitter wordt besloten.

Aan de orde is de behandeling van:
- de Raming der voor de Eerste

Kamer in 2005 benodigde
uitgaven, alsmede aanwijzing en
raming van de ontvangsten (EK
2003-2004, nr. XV-A).

De Raming wordt zonder beraadsla-
ging en zonder stemming aangeno-
men.

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

van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening, de Wet op de stads-
en dorpsvernieuwing en de Wet
op de economische delicten
(onderbrenging van overtredin-
gen van bestemmingsplan-
voorschriften en daarmee
samenhangende overtredingen
onder de werkingssfeer van de
Wet op de economische delicten)
(28734);
- het wetsvoorstel Wijziging

van artikel 94 van Boek 3 van
het Burgerlijk Wetboek in
verband met het mededelings-
vereiste (28878);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet justitiële gegevens in
verband met het verwerken van
strafvorderlijke gegevens en
wijziging van het Wetboek van
Strafvordering, het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering en
de Wet tarieven in strafzaken in
verband met het verstrekken van
een afschrift van een vonnis of
een arrest aan de verdachte en
zijn raadsman of een derde
(28886);
- het wetsvoorstel Voorstel van

wet van de leden Depla en
Varela tot wijziging van de
Pensioen- en spaarfondsenwet
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(vervallen herverzekeringsplicht
gesloten fondsen) (28981);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Arbeidstijdenwet in
verband met de invoering van
bestuursrechtelijke handhaving
en de daarmee samenhangende
bepalingen (Wet bestuurlijke
boete Arbeidstijdenwet) (29000);
- het wetsvoorstel Goedkeu-

ring van het op 24 juni 2002 te
Rabat tot stand gekomen
Verdrag tot wijziging van het op
14 februari 1972 te Rabat
ondertekende Algemeen Verdrag
inzake sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk der Nederlanden
en het Koninkrijk Marokko, zoals
gewijzigd en ondertekend op
30 september 1996, en Admini-
stratief Akkoord houdende
wijziging van het Administratief
Akkoord van 3 november 1972,
zoals herzien en ondertekend op
30 september 1996 en 22 juni
2000, met betrekking tot de
wijze van toepassing van het op
14 februari 1972 te Rabat
ondertekende Algemeen Verdrag
inzake sociale zekerheid tussen
het Koninkrijk der Nederlanden
en het Koninkrijk Marokko (Trb.
2002, 132) en goedkeuring van
het op 19 november 2002 te
Tunis tot stand gekomen Verdrag
tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek
Tunesië houdende herziening van
het op 22 september 1978 te
Tunis ondertekende Verdrag
tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek
Tunesië inzake sociale zekerheid,
zoals herzien en ondertekend op
23 oktober 1992 (Trb. 2002, 229)
(29005);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet geluidhinder, de Wet
luchtvaart en de Spoorwegwet
in verband met de implementatie
van richtlijn nr. 2002/49/EG van
het Europees Parlement en de
Raad van de Europese Unie van
25 juni 2002 inzake de evaluatie
en de beheersing van omgeving-
slawaai, PbEG L 189 (geluids-
belastingkaarten en actie-
plannen) (29021);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet sociale werkvoorzie-
ning en de Wet structuur
uitvoeringsorganisatie werk en
inkomen met name in verband
met de overgang van de
indicatiestelling voor de sociale
werkvoorziening van de gemeen-

ten naar de Centrale organisatie
werk en inkomen en verruiming
van de mogelijkheden tot
begeleid werken in het kader
van de Wet sociale werkvoorzie-
ning, alsmede een aanpassing
van de Algemene wet bestuurs-
recht en de Beroepswet terzake
(29225);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Mededingingswet en van
enige andere wetten in verband
met de implementatie van
EG-verordeningen 1/2003 en
139/2004 (29276);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet op de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering in
verband met de invoering van
branchegewijze premie-
differentiatie voor kleine
werkgevers (29292);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet toezicht effecten-
verkeer 1995, de Wet toezicht
kredietwezen 1992, de Wet
toezicht natura-uitvaartverze-
keringsbedrijf en de Wet
toezicht verzekeringsbedrijf
1993 in verband met de vereen-
voudiging van het stelsel van de
verklaring van geen bezwaar en
enkele andere noodzakelijke
aanpassingen (29348);
- het wetsvoorstel Goedkeu-

ring van het op 8 maart 2004 te
Washington tot stand gekomen
Protocol, met memorandum van
overeenstemming, tot wijziging
van de Overeenkomst tussen het
Koninkrijk der Nederlanden en
de Verenigde Staten van
Amerika tot het vermijden van
dubbele belasting en het
voorkomen van het ontgaan van
belasting met betrekking tot
belastingen naar het inkomen
(Trb. 2004, 166) (29632);
- het wetsvoorstel Wijziging

van de Wet studiefinanciering
2000 in verband met wijziging
omzetmoment eerste 12
maanden prestatiebeurs en
gedeeltelijke afschaffing
1 februari-regel (29412).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

De voorzitter: De aanwezige leden
van de fractie van de SP wordt
conform artikel 112 van het
Reglement van orde aantekening
verleend dat zij geacht willen worden
zich niet met het wetsvoorstel

Wijziging van de Wet studie-
financiering 2000 in verband met de
wijziging omzetmoment eerste 12
maanden prestatiebeurs en
gedeeltelijke afschaffing 1 februari-
regel (29412) te hebben kunnen
verenigen.

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

van onder meer de Wet op het
primair onderwijs, de Wet op de
expertisecentra, de Wet op het
voortgezet onderwijs, de Wet
educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op het hoger onderwijs
en wetenschappelijk onderzoek,
ter waarborging van de
bekwaamheid tot het uitoefenen
van beroepen in het onderwijs
(Wet op de beroepen in het
onderwijs) (28088).

De beraadslaging wordt geopend.
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Mevrouw Linthorst (PvdA):
Mevrouw de voorzitter. Het
wetsvoorstel Beroepen in het
onderwijs markeert de overgang van
bevoegdheidseisen ± welke opleiding
moet je gevolgd hebben om les te
mogen geven? ± naar bekwaam-
heidseisen: wat moet je kunnen om
les te mogen geven? Daar was ook
alle aanleiding toe. Er zijn in het
onderwijs niet alleen nieuwe functies
ontstaan, maar ook nieuwe
opleidingswegen. Bekwaamheids-
eisen bieden meer en vooral
flexibeler mogelijkheden om met
nieuwe ontwikkelingen om te gaan.
Het stellen van bekwaamheidseisen
sluit ook aan bij de ontwikkeling
waarbij het ministerie, en in bredere
zin de politiek, zich terughoudender
opstellen. De politiek stelt de kaders
vast; de invulling wordt aan ''het
veld'' overgelaten. Mijn fractie steunt
deze beleidsrichting. De consequen-
tie is wat ons betreft dan wel dat de
overheid een belangrijke rol heeft in
het toetsen en waarborgen van de
kwaliteit. We kunnen er niet zonder
meer van uitgaan dat het wel goed
komt, daar is onderwijs te belangrijk
voor.
In de schriftelijke voorbereiding

van dit wetsvoorstel hebben wij dan
ook vragen gesteld over het
onderhouden van de bekwaamheids-
eisen. De minister heeft daarop
geantwoord dat dit een verantwoor-
delijkheid is van het bevoegd gezag,

Voorzitter
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