29ste vergadering

Dinsdag 21 april 2009
Aanvang 13.30 uur

Voorzitter: Timmerman-Buck
Tegenwoordig zijn 67 leden, te weten:
Asscher, Van de Beeten, Bemelmans-Videc, Van den
Berg, Biermans, Van Bijsterveld, De Boer, Broekers-Knol,
Doek, Dölle, Van Driel, Dupuis, Duthler, Eigeman, Elzinga,
Engels, Franken, Goyert, De Graaf, Haubrich-Gooskens,
Hendrikx, Hermans, Ten Hoeve, Holdijk, Ten Horn,
Huijbregts-Schiedon, Van Kappen, Klein Breteler,
Kneppers-Heijnert, Koffeman, Kox, Kuiper, LagerwerfVergunst, Leijnse, Leunissen, Van der Linden, Linthorst,
Meindertsma, Meulenbelt, Meurs, Noten, Peters, Putters,
Quik-Schuijt, Rehwinkel, Reuten, Rosenthal, Russell,
Schaap, Schouw, Schuurman, Slager, Slagter-Roukema,
Smaling, Strik, Swenker, Sylvester, Tan, Terpstra,
Timmerman-Buck, Vedder-Wubben, Vliegenthart, De
Vries, De Vries-Leggedoor, Werner, Westerveld en
Willems.
©
De voorzitter: Ik deel aan de Kamer mede dat zijn
ingekomen berichten van verhindering van de leden:
Laurier, Janse de Jonge, Böhler en Hillen, wegens
verblijf buitenslands;
Thissen, wegens verplichtingen in verband met het
staatsbezoek van de koning en koningin van Zweden;
Hofstra, wegens bezigheden elders;
Yildirim, wegens persoonlijke omstandigheden.
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.

De voorzitter: Aangezien voor het voornemen tot het
sluiten van een verlengingsverdrag, voorgenomen
wijzigingen van besluiten, de verschillende verdragen,
samenwerkingsovereenkomsten en een protocol, die ter
stilzwijgende goedkeuring zijn voorgelegd, de termijn is
verstreken, stel ik vast dat wat deze Kamer betreft aan
uitdrukkelijke goedkeuring van deze voornemens, geen
behoefte bestaat.
De voornemens zijn gedrukt onder de nummers 22343,
letter A, 24493 (R1557), letter S, 30136, letter A, 31850,
letter A, 31851, letter A, 31852, letter A, 31853, letter A,
31882 (R1878), letter A, 31885, letter A, 31886, letter A,
31900 (R1879), letter A.
Aan de orde is de behandeling van:
- het wetsvoorstel Wijziging van de Wet militair
tuchtrecht in verband met het tegengaan van
ongewenst gedrag binnen de krijgsmacht (31504,
R1864);
- het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de
Wet studiefinanciering 2000 en de Wet op het
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in
verband met de verhoging van het collegegeld en
de aanpassing van het aflossingssysteem studieschulden (31790).
Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en
zonder stemming aangenomen.
De voorzitter: De aanwezige leden van de fracties van
GroenLinks, de SP en D66 wordt conform artikel 121 van
het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij
geacht willen worden zich niet met wetsvoorstel 31790 te
hebben kunnen verenigen.
Aangezien er verder niets meer aan de orde is, kom ik
tot sluiting van de vergadering. Tegen de mensen op de
tribune zeg ik nog dat hier in het gebouw verder hard
wordt gewerkt in commissievergaderingen.
Sluiting 13.37 uur

(Deze lijst is, met de lijst van besluiten, opgenomen aan
het einde van deze editie.)
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Lijst van besluiten en ingekomen stukken
Lijst van besluiten
De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:
a. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op: 21 april 2009 (hamerstukken):
Wijziging van de Wet militair tuchtrecht in verband
met tegengaan van ongewenst gedrag binnen de
krijgsmacht (31504, R1864);
Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering
2000 en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de verhoging van het
collegegeld en de aanpassing van het aflossingssysteem
studieschulden (31790);
9 juni 2009:
Uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten in de wetgeving op het gebied van de
volksgezondheid (31122);
b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de vaste
commissies voor
Justitie op 28 april 2009:
Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele
bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig beslissen (31769);
Economische Zaken op 12 mei 2009:
Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van
regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een
publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn
verbonden (aanpassing Mededingingswet ter invoering
van gedragsregels voor de overheid) (31354).
Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane wetsvoorstellen:
1. de volgende door de Tweede Kamer der StatenGeneraal aangenomen wetsvoorstellen:
Wijziging van de Gemeentewet, het Wetboek van
Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht ter regeling
van de bevoegdheid van de burgemeester en de
bevoegdheid van de officier van justitie tot het treffen
van maatregelen ter bestrijding van voetbalvandalisme,
ernstige overlast of ernstig belastend gedrag jegens
personen of goederen (maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast) (31467);
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en
van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen in verband met de inning van partneralimentatie (31575);
Implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur
voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire)
(Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke
informatie) (31771);
Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de
Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de
integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming
onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het
kindgebonden budget (31772);
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Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning
in verband met een verplichting voor het college van
burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze
inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de
verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding
kan worden gebracht en enige andere wijzigingen(31795).
Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;
2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister van Buitenlandse Zaken, ten
geleide van het AIV-advies nr. 64 (griffienr. 143771);
een, van alsvoren, ten geleide van het verslag van de
informele Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen
(Gymnich) van 27 en 28 maart 2009 (griffienr. 143742);
een, van de minister van Justitie, inzake Wijziging
bijlage bij Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (griffienr. 143733);
een, van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, ten geleide van het tweeluik religie en
publiek domein (griffienr. 143773);
een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, ten geleide van het Besluit van 9 maart
2009 tot wijziging van het Besluit staatsexamens
vwo-havo-mavo 2000, het Eindexamenbesluit vwo-havomavo-vbo en het Staatsexamenbesluit Nederlands als
tweede taal in verband met het instellen van het College
voor examens en enkele technische verbeteringen
(griffienr. 143755);
een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, inzake
nahang van het Besluit van 21 februari 2009 houdende
wijziging van het Kentekenreglement, het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 en een aantal
andere algemene maatregelen van bestuur in verband
met een aanpassing van in deze besluiten opgenomen
verwijzingen naar het Voertuigreglement en enkele
andere technische aanpassingen (Stb. 144) (griffienr.
143740);
een, van de minister van Economische Zaken, ten
geleide van het jaarverslag van de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (griffienr. 143759).
De voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling
inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;
3. de volgende missive:
een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van
het rapport Buitenlandsvergoedingen rijksambtenaren
2002-2008. Deel A: detacheringen zonder bezoldiging
(griffienr. 143762);.
De voorzitter stelt voor, deze missive voor kennisgeving
aan te nemen. De bijlage is neergelegd op de afdeling
inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;
4. de volgende geschriften:
een, van O. de V. te C., inzake Noord-Korea (griffienr.
143709);
een, van C. v. K. te A., inzake verzoening tussen
Nederland en het Australisch Aboriginal Yolngu volk
(griffienr. 143078.04);
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