
De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van het CDA, de PvdA, de SGP, de Christen-
Unie en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd
en die van de overige fracties ertegen, zodat het is
aangenomen.

Aan de orde zijn de stemmingen over het wetsvoorstel
Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome
tot stand gekomen Europese Code inzake sociale
zekerheid (herzien) (Trb. 1993, 123) (31283).

(Zie vergadering van 22 september 2009.)

De voorzitter: Ik geef gelegenheid tot het afleggen van
een stemverklaring vooraf.

©

Mevrouw Kneppers-Heijnert (VVD): Voorzitter. Mijn
fractie zal ook tegen de herziene code stemmen, nu deze
geen effect zal sorteren, omdat nog geen enkel land dit
verdrag uit 1990 heeft geratificeerd.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van
de fracties van het CDA, de PvdA, de SGP, de Christen-
Unie, GroenLinks, de Fractie-Yildirim, de SP, de OSF en
de PvdD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en die
van de overige fracties ertegen, zodat het is aangeno-
men.

Sluiting 13.37 uur

Besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van
Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende (wets)voorstellen te
doen plaatsvinden op 29 september 2009:

Goedkeuring van de opzegging van deel VI van de op
16 april 1964 te Straatsburg tot stand gekomen Europese
Code inzake sociale zekerheid (Trb. 1965, 47) (31267);

Goedkeuring van de op 6 november 1990 te Rome tot
stand gekomen Europese Code inzake sociale zekerheid
(herzien) (Trb. 1993, 123) (31283);

b. het voorbereidend onderzoek van de volgende
wetsvoorstellen te doen plaatsvinden door de commis-
sies voor
Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
op 29 september 2009:

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en
de Wet op de ondernemingsraden in verband met de
medezeggenschap van personeel en deelnemers in de
educatie en het beroepsonderwijs (medezeggenschap
educatie en beroepsonderwijs) (31266);
Economische Zaken
op 27 oktober 2009:

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met het
stimuleren van een actief gebruik van vergunningen voor
opsporing, winning en opslag (31479);

Justitie
op 27 oktober 2009:

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het
Wetboek van Strafvordering in verband met beëindiging
van de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel
tot verpleging van overheidswege door de Minister van
Justitie (31552);

c. de plenaire behandeling van de volgende wetsvoor-
stel(len) te doen plaatsvinden op:
2/3 november 2009

Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en
Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuurs-
recht met een regeling voor herstel van gebreken in een
besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet
bestuurlijke lus Awb) (31352);
10 november 2009

Implementatie van Europese regelgeving betreffende
het verkeer van diensten op de interne markt (Diensten-
wet) (31579);
17 november 2009

Voorstel van wet van het lid Waalkens houdende
strafbaarstelling van het plegen van ontuchtige handelin-
gen met dieren en pornografie met dieren (verbod seks
met dieren) (31009);
2 februari 2010

Begroting Buitenlandse Zaken.

Lijst van ingekomen stukken, met de door de
Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende door de Tweede Kamer der Staten-
Generaal aangenomen wetsvoorstellen:

Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet
op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet
onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de
Leerplichtwet 1969 in verband met de invoering van
bekostigingsvoorschriften voor minimumleerresultaten,
alsmede een aanvulling van de interventiemogelijkheden
in het kader van het overheidstoezicht, en de verbetering
van het intern toezicht (31828);

Wijziging van titel 7.10 (arbeidsovereenkomst) van het
Burgerlijk Wetboek in verband met de totstandbrenging
van een inlenersaansprakelijkheid met betrekking tot de
voldoening van het toepasselijke minimumloon en de
toepasselijke minimumvakantiebijslag (31833).

Deze wetsvoorstellen zullen in handen worden gesteld
van de desbetreffende commissies;

2. de volgende regeringsmissives:
een, van de minister-president, minister van Algemene

Zaken, ten geleide van een afschrift van zijn brief aan de
Tweede Kamer d.d. 17 september 2009 inzake antwoor-
den Kamervragen gesteld tijdens de Algemene Politieke
Beschouwingen van 16 september 2009 (griffienr.
144892);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van
zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d.
18 september 2009, inzake brief commissie-Davids inzake
aanbieden eindrapport (griffienr. 141200.14);

een, van alsvoren, ten geleide van een afschrift van
zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer d.d.
15 september 2009, inzake Postbus 51-campagnes 2010
(griffienr. 144872);

Kneppers-Heijnert
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